
FRÅN IDÉ TILL BOK
Vägen till färdig bok är sällan spikrak, snarare full av villospår. I efterhand kan man oftast se att där fanns 
ett livskraftigt frö redan från början. Det gäller att upptäcka det och våga tro på sin idé.
Vid författarbesöken berättar jag om processen, visar originalbilder och skisser. Ibland bygger besöken 
mer på elevernas frågor, andra gånger mer på mitt berättande. Ibland gör vi en kort övning. Bildmediet 
är ”ålderslöst” och besöken anpassas efter nivå.
Passar grundskolan till gymnasiet. Helklass. Tid: 50-60 min 

KOM I GÅNG OCH SKRIV
med korta skrivövningar. Det enda som behövs är papper, lust och penna.
Från tio år. Helklass. Tid: 60 min

SANNINGEN OM SNÖVIT
En berättelse i ord och bild där saga och sanning har vävts ihop.
Från 7 år. Helklass. Tid: 50-60 min

GRIMMSALABIM
Jag bertätar en saga, därefter pysslar vi runt sagan. Jag tar med material, men bra om ni har några saxar.
Förskolan: 5-6 år.  Max 12 barn samt praktisk hjälp av två till tre vuxna. Tid: 1,5-2 tim 

BOKVERKSTAD
är ett längre projekt och passar inom skapande skola. Det kan göras mer eller mindre omfattande och 
anpassas till olika åldersnivåer. Tyngdpunkten kan läggas på text eller bild - det är dina önskemål och 
förutsättningar som styr upplägget. Hur djupt vi hinner går in på varje delmoment beror på antalet 
timmar som står till förfogande. Allra bäst blir det om ni arbetar i team kring ett projekt så att detta får 
genomsyra skolarbetet under den tid det pågår. Här gäller tumregeln: bättre kort och intensivt än små 
portioneröver längre tid. Det är flödet som gäller och vi börjar med kickoff. 
Ur innehållet:
Uppvärmning
Vi gör snabba och roliga bildövningar som luckrar upp kreativiteten. Under uppvärmingsövningarna 
skapar vi personer och miljöer som ger en idéereservoar att plocka ifrån.
Sagans byggstenar
Du får lära dig några enkla verktyg som hjälper dig att komma igång med din berättelse.
Skriva spännande
Också här finns generella råd som du får lära dig att tillämpa.
Storyboard
Vad kan sägas i ord, vad i bild? Var känns det naturligt att vända blad? Vi övar på detta. 

WORKSHOP FÖR PEDAGOGER med praktiska övningar. Jag tar med material till övningarna. 

Välkommen att höra av dig så får du veta mer!
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