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Tema valt av skolan

Beskrivning: Författarbesök & workshop

Tidsåtgång: 1 – 2 dagar 

Årskurs: F – 9

Kod: FW011

Kreativ skrivverkstad där skolan väljer tema eller ämne.
Ibland vill en skola att det ska vara ett övergripande schema som
pågår över alla inbokade klasser, och ibland till och med över olika
skolämnen.

Att arbeta över gränserna

Vissa skolor jag har varit på har valt att låta olika skolämnen närma
sig temat på sitt sätt. T ex att eleverna gör bokstöd på slöjden med
något hämtat från berättelsen de skriver på. Eller att det är ett
ämne som går att prata om på exvis samhällskunskapen osv

Välja ämne eller tema

Sedan är det populärt att välja ämnen eller teman i förväg. Några
som kan vara exempel på det är HBTQ, Värdegrunder, Världen, Mobbning och Vänskap, Kärlek, 
Natur med mera.

Ett  program som anpassas efter skolans önskemål

Ett program skapas med övningar och verktyg för barnen och styr upp besöken med 
temat eller ämnet i åtanke. Den här formen brukar resultera i en utställning någonstans 
på skolan.
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Hela skolor kan delta 

Några skolor som har bokat mig har låtit alla klasser i åk F-6 delta i detta. Utifrån valet 
av ämne och mina verktyg så följer sedan ett skapande av berättelser som ska bli till del
av utställning/bok.

Går väldigt bra att kombinera med till exempel programmet  Hela klassen skriver.

Mer info om övriga program: 
An  ette  S  kahlberg.com/skapandeskola
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Anette Skåhlberg 
är pedagog inom skrivande, drama, teater och film.
Hon har bl.a. skrivit över 50 populära barn- och ungdomsböcker, gjort 2 långfilmer  
som visats på TV och bio (2000, 2017), och skrivit ett otal pjäser och musiktexter.
Som skrivpedagog har hon hittills träffat över trettiotusen barn.
Hon gör omtyckta och aktiva författarbesök i Sveriges alla skolor och bibliotek.

Anette är full av energi och entusiasm som smittar av sig.
Alla drivs med och vill läsa och skapa när hon kommer på
besök och hon delar frikostigt med sig av sina finurliga
historier och kreativa verktyg.

Hennes berättelser är en mix av fantasy och verklighet, och i
dessa och i hennes workshops handskas hon ofta med svåra
ämnen som utanförskap, psykisk ohälsa, främlingsfientlighet,
HBTQ+, kärlek, döden, barnrättigheter och familjen. Med en
van o trygg hand guidar hon sina deltagare och ger dem
läslust, insikter och nya tankar.
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