Kreativitet

- från kaos till kontroll
En workshop i kreativt skrivande

Skrivande börjar med språk och fantasi.
Det är också vår utgångspunkt.
På ett lekfullt sätt får eleverna utforska
språket och det egna skrivandet.Våra
pedagoger vill ha kreativa, energiska
och inspirerande möten med elever
och är lika intresserade av att dela
med sig av sina kunskaper som att
höra eleverna berätta sin historia.
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För frågor eller bokning mailar du oss på info@ordkanon.se. eller ringer 0737 292055.

Kreativt skrivande innebär både en egen upptäcktsfärd och en guidad tur i djungeln av
berättande, lyrik och språkbruk.Vi möter eleverna där de befinner sig och jobbar med
formuleringar, fantasi och förmåga.
Vi kommer in som ett komplement till ordinarie undervisning. Vårt fokus är lusten att skriva.
Ibland behöver den lusten väckas före vi kan gå vidare till regler och restriktioner. Vi börjar
med fritt associerande och fullständig befrielse från vad som är ”rätt”. Självklart är skrivregler,
stavning och grammatik jätteviktigt men vi vill i första hand väcka nyfikenheten inför språk,
berättande och formuleringar. Det första utkastet skall ju inte vara perfekt, vi vill att eleverna
skall våga misslyckas. Det är det enda sättet utvecklas på.
Det börjar med att vi skriver kravlöst och ohämmat. Vidare testar vi på olika sorters
skrivande och tänkande. Alla funkar ju olika så vi försöker finna något för alla. En del gillar
fantasi, en del gillar formuleringar, en del gillar att testa gränser och en del gillar språkets
matematik.
Därför brukar klassen få prova på en övning för dem som vill skriva fritt, en övning för rim
och rytmik, en övning för den som gillar regler och givna förutsättningar osv. Vårt mål är att
alla i en klass skall finna någon av våra övningar inspirerande.Vi börjar med ett kreativt kaos
för att sedan jobba vidare mot kontroll och kunnande.
Vi jobbar mest med grundskolans äldre årskurser men även med gymnasiala utbildningar.
Våra pedagoger är bl.a. utbildade skrivpedagoger, estradpoeter, journalister, manusförfattare
och spokenwordartister med flera års erfarenhet av att arbeta pedagogiskt.

Vårt mål är nöjda elever men det gör ju inget när lärare beskriver våra lektioner såhär:
”Fullt ös! Glädje! Engagemang! Tydligt och strukturerat. Glada och positiva elever.”
- Grundskola i Landskrona
”Det är ju inte bara roligt för eleverna, det är ju också fortbildning för oss lärare!”
- Gymnasium i Tibro

