“Mitt språks gränser är
min världs gränser”

SKAPANDE SKOLA Torgny Karnstedt
Vad jag gör i skolan under en dag
Jag föreläser om varför det är så viktigt att erövra ett rikt språk och att utveckla
en god läskunnighet. Om vad språket betyder för vår identitet, självkänsla och
verklighetsuppfattning. I samband med föreläsningarna genomför jag skrivarverkstäder där alla elever får producera en text. Dessa texter använder jag sedan
som underlag i diskussion med eleverna om varför vi uttrycker oss och uppfattar
världen som vi gör. Genom att tränga in i skriftspråket öppnar vi också dörren
till litteraturen. Konceptet har visat sig vara oerhört framgångsrikt.

Vad jag gör i skolan under en termin
Förutom inledande föreläsning och skrivarverkstad genomför jag en längre
handledning där eleverna får skriva egna berättelser. Eleverna får läsa första sidan
i ett antal romaner, välja ut en som de fastnar för och motivera varför. Därefter
får de skriva en egen berättelse. Texterna skickas till mig via mejl eller brev. Varje
elev får personlig handledning. Jag gör ett besök vid mitten av terminen och
vid terminens slut. Avslutningsvis sammanställer vi ett kompendium med allas
texter. De flesta elever upplever att de gör stora framsteg och får ett fördjupat
intresse för språket.

Kostnad
Jag följer Författarcentrums rekommenderade taxor för författarbesök:
En lektion					3000 kr
Två lektioner				4000 kr
Tre lektioner				5000 kr
Fyra lektioner				6000 kr
Aulasamling/kick-off				6000 kr
För bokning och information välkommen att kontakta Författarförmedlingen.
www.forfattarcentrum.se		
Mer information hittar ni här: www.karnstedt.se
Direktkontakt: torgny@karnstedt.se eller 070-815 02 22

Jag skriver för ungdomar och
vuxna, skön- och facklitteratur
men också film och teatermanus.
Jag debuterade 1977 och har
varit heltidsförfattare sedan
1989. I mer än halva mitt liv har
jag föreläst i skolans värld för
elever och pedagoger.
Jag har prisats för min förmåga
att kommunicera med unga
om vikten av ett rikt språk i ett
modernt samhälle.
Några boktitlar
Låtsaskungen
Tro, hopp och jävelskap
Mannen som gick ut och kom in

