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TÄVLINGEN
EN BOK I VÄRLDSKLASS 14-15
Tema: Envishet och mod

Roligt att du anmält dig och din klass/grupp till tävlingen för
åk F-6. Vi har under de år som tävlingen funnits haft förmånen att
kunna dela ut en bok till dig som pedagog i samband med att du
anmält dig. Den bok vi ger dig är tänkt för dig som pedagog och att
den ska inspirera dig i ditt arbete på olika sätt. Vi har delat ut olika
typer av böcker under åren och i år har valet fallit på metodboken
Berättarverkstad med barn av Kerstin Lundberg Hahn. Toura Hägnesten
som ansvarar för läs-och språksatsningen på Utbildningsförvaltningen
skriver här nedanför lite mer om boken och på vilket sätt den kan
användas i skolan.

Berättarverkstad med barn
En metodbok som ger handledning i hur lärare kan planera och lägga upp
en berättande skrivundervisning. Boken beskriver arbetssättet som
författaren själv använder sig av. Kapitelrubrikerna speglar metodbokens
uppbyggnad med rubriker som exempelvis: berättelsens byggstenar,
metodens byggstenar, efterarbete och bearbetning, ord för ord, kom
igång.
Metodbokens författare Kerstin Lundberg Hahn är själv
barnboksförfattaren som har skrivit många uppskattade och välkända
barnböcker genom åren. Två exempel är Lyckokakan och Skuggan i
vägen.
Jag har hört Kerstin Lundberg Hahn återskapa författarbesök i
föreläsningsform och måste tillstå att man genast vill gå hem och skriva
med barnen. Metodboken ger samma upplevelse av att genast vilja pröva
själv. Genom att tillsammans med barnen arbeta med det gemensamma
berättandet, där den som ansvarar för att leda ställer frågor och agerar
berättarröst åt barnens förslag, växer berättelserna fram; dramatiska och
färgstarka berättelser.
Metodboken är inspirerande skriven och erbjuder läsaren mängder med
konkreta exempel på hur man kan lägga upp gemensamma
berättarverkstäder. Många av oss lärare är bekanta med lässtrategier. I
boken Berättarverkstad för barn får vi nu också skrivstrategier. Utifrån
metodboken är det möjligt att börja undervisa explicit i
skrivundervisning.
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Vill du veta mer om Kerstin Lundberg Hahn så besök hennes hemsida:
http://lundberghahn.se/
När du har läst boken är det bara att kavla upp ärmarna och börja
undervisa i berättandets konst. Lycka till!
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