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Lägerelden – ett koncept

Beskrivning: Författarbesök & workshop

Tidsåtgång: ca 2 dagar 

Årskurs: 2– 9 

Kod: FW005

Att samlas och fokusera

Den där härliga känslan när vi samlas runt en lägereld. Mörkret faller omkring oss. 
Eldens lågor avspeglas i våra ansikten. Den känslan. Det är då vi kan berätta våra 
historier. Sänka rösten. Det är fokus på att lyssna. 
Lägerelden – ett koncept är workshopen där vi arbetar med berättandet i olika former. 
Muntligt, skriftligt, lekfullt, att lyssna och berätta.

Berättelsens olika vägar

Lägerelden bygger på att alla skriver historier utifrån givna ramar som jag ger, och 
sedan får alla läsa historierna för varandra i mindre grupper och sedan skriva vidare och
då ta med lite av de andras historier i sin nya berättelse.

Ta in nytt i det gamla

Detta tränar upp att utveckla skrivandet och också vara lyhörd på att ta in nytt i det en 
redan har tänkt. Samtidigt som vi tränar på att lyssna i en text vad som är det vi gillar. 
Väldigt inspirerande och utvecklande. En del av den metod som används kan ibland 
med fördel även vara densamma som i programmet Hela klassen skriver med bildtänket 
och det överraskande skapandet.
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Lägerelden tänds och alla berättar

Lägerelden är en igångsättare, en drivmotor och skakar om skapandet på ett positivt 
sätt. Eleverna får med sig många verktyg som kan användas senare i andra 
sammanhang av skrivande.

Allting avslutas med att alla berättar muntligt historien för varandra. I små grupper eller
större.

Mer info om övriga program: 
An  ette  S  kahlberg.com/skapandeskola
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Anette Skåhlberg 
är pedagog inom skrivande, drama, teater och film.
Hon har bl.a. skrivit över 50 populära barn- och ungdomsböcker, gjort 2 långfilmer  
som visats på TV och bio (2000, 2017), och skrivit ett otal pjäser och musiktexter.
Som skrivpedagog har hon hittills träffat över trettiotusen barn.
Hon gör omtyckta och aktiva författarbesök i Sveriges alla skolor och bibliotek.

Anette är full av energi och entusiasm som smittar av sig.
Alla drivs med och vill läsa och skapa när hon kommer på
besök och hon delar frikostigt med sig av sina finurliga
historier och kreativa verktyg.

Hennes berättelser är en mix av fantasy och verklighet, och i
dessa och i hennes workshops handskas hon ofta med svåra
ämnen som utanförskap, psykisk ohälsa, främlingsfientlighet,
HBTQ+, kärlek, döden, barnrättigheter och familjen. Med en
van o trygg hand guidar hon sina deltagare och ger dem
läslust, insikter och nya tankar.
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