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Ett första projektår går mot sitt slut

Först och främst vill vi från LajvVerkstaden tacka alla som vi mött i år och alla deltagare som vi

jobbat med. Projektet går framåt i och med att vi jobbar vidare med att skapa utrymmen för att

jobba utifrån sin egen fantasi och eget skapande. Lajv har genomförts och många berättelser



har kommit fram om olika världar och händelser. Både på Helleborusskolan och Magelungen

har det varit en fin stämning när vi tillsammans skrivit, ritat, klätt ut oss, rollspelat, diskuterat och

skrattade om vartannat. Vi från Lajvverkstaden ser fram emot mer skapande och rollspel i

projektår två, där vi fortsätter att testa nya metoder och jobba oss fram emot ett lärarmaterial.

Exempel på saker vi jobbat med under året:

Här tänkte jag ge en liten sammanfattning, om ni är nyfikna på mer info om någon punkt är det

bara att maila eller ringa.

★ Dagar med lajv: Här har eleverna fått ta del av både färdiga lajvpaket från

LajvVerkstaden och det som de kommit på själva.

★ Skapa världar: Tillsammans har vi jobbat med kartor och samtal om samhällsstruktur

och historia för att skapa unika världar.

★ Rollarbete: Här har tagit oss framåt genom fritt skapande med utklädnad och samtal om

vilka olika arketyper av roller det kan finnas i ett lajv.

★ Fördjupande samtal: Med Ingela där vi grundar vårt arbete i hennes forskning och vart

vi vill ta vägen med vårt arbete på Magelungen och Helleborusskolan.

★ Föreläsningar: Vi har varit och pratat på Knutpunkt (lajvkonvent), Prolog (lajvkonvent),

Campus Gotland.

★ Monsterbok: En bok med information om olika monster, som också är kopplad till

deltagarnas skapande av olika fysiska magiska djur.

★ Alkemi-lektioner: Lajv som tar avstamp i deras egna “magiska drycker” men också

kopplar till vanliga kemilektioner.

★ Juläventyr: Dagar innan jul där deltagarna fått ta del av uppdrag och äventyr i sin

skolmiljö
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