Förra läsåret hamnade grundskolan Fyren EkAlmen mitt i ett fantasyäventyr där barnen var tvungna
att lära känna alla våra gamla folktroväsen för att
kunna besegra en drake. Barnen i femman fick vara
med och önska händelser och var delaktiga i processen i att skapa en bok. Nu letar jag efter en ny
skola att placera mitt i händelsernas centrum.
Denna gång blir det en dystopi där barnen gör en
tidsresa in i framtiden där de måste klara av ett äventyr mitt i ett Örebro utsatt av växthuseffektens krafter. Vad äventyren består av är något era barn själva
får vara med och planera genom att diskutera och
önska fram scener och kapitel under skapandets
gång.
Du kan välja mellan att ha ett litet samarbete eller ett stort samarbete.
I det lilla samarbetet kommer jag tre gånger
till skolan och träffar samma klass. Första
gången berättar jag om mig själv som författare och om boken. Jag gör en genomgång
i olika sätt man kan starta ett skrivprojekt och
barnen får en övning som de gör tillsammans
som handlar om att bygga en historia. De får
i uppgift till nästa gång att ha förslag på scener. Andra gången jag kommer har jag en
dramaturgisk genomgång och läser utvalda
delar ur boken som jag håller på att skriva, för
att ge exempel. Sedan får barnen en dramaturgisk övning utifrån det vi pratat om. Jag
avslutar med att de får komma med sina
önskningar om vad de vill ska hända i boken
och om utrymme finns diskuterar vi dem.
Sista gången jag kommer har jag åter igen en
dramaturgisk genomgång och de får en rolig
övning som hör ihop med genomgången. Jag
avslutar med att läsa några delar ur boken
som är skrivet utifrån deras önskningar.

I det stora samarbetet ses vi tio gånger och
barnen skriver även själva. Jag kommer ha
med de delar som finns med i det lilla samarbetet men utöver det kommer jag även ha
ett skrivprojekt där barnen själva får skriva en
längre historia. Det blir en lektion då de får
sätta en story tillsammans i mindre grupper
och dela upp storyn i kapitel. Barnen får
sedan ett kapitel var att skriva till nästa gång
som vi ses. Jag har sedan dramaturgiska
genomgångar vid varje pass och de får
bearbeta sina texter utifrån det vi gått igenom.
Till
exempel
karaktärsbeskrivning,
gestaltning, dialog, miljöbeskrivningar. Det
avslutas med att vi har en release för deras
böcker.
I båda versionerna kommer skolan att få ett
rabatterat pris på den aktuella boken i serien
Fantastiska klassresor.
Boka mig genom min mail eller genom Författarcentrum

Jag använder mig av Författarförbundets prislista.
Tänk på att ni kan ansöka om bidrag till skapande skola.

Pernilla Lindgren

pernilla@perny.se

0704-778907

