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Välkommen till övningsmaterialet Världsberättarna för skapande 
workshops med unga om rättigheter och livsvillkor

I övningsmaterialet kan du som arbetar med barn och unga få inspiration till skapande workshops som lyfter 
barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Ibland kanske samtal om rättigheter inte räcker till. Då kan kreati-
va uttrycksformer vara ett sätt att utforska och reflektera omkring rättigheter och livsvillkor. 

I Världsberättarna får du massor av tips och idéer för att sätta igång kreativa, rättighetsbaserade processer 
på din arbetsplats. 

Sedan år 2020 är Barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna för alla under 18 år, lag i Sverige. Vad betyder 
det egentligen att ha rätt till sin identitet, sin kropp och sitt liv? Att kunna forma sin framtid och uttrycka sina 
drömmar? Och hur kan rättigheter bli verkligheter - för alla barn och unga? 

Du hittar en digital minivariant av utställningen och kan ladda ner övningsmaterialet kostnadsfritt via FreeZone 
Swedens hemsida freezonesweden.se/kulturprojekt

Övningarna är indelade i fyra olika uttrycksformer: text och skrivande; foto och bild; rörelse och drama; och 
form. Varje workshop inleds och avslutas med en reflektionsrunda för att ge deltagarna möjlighet att uttrycka 
sina förväntningar och hur de sedan upplevt övningarna.

Lycka till i ditt arbete för att stärka ungas rättigheter!



Text & skrivande
Här har vi samlat övningar och aktiviteter med fokus på skrivande och reflek-
tion. Vissa övningar tar kortare tid och kan fungera som uppvärmning medan 

andra behöver en hel workshop eller kanske återkommande träffar.

Bestäm innan övningen om deltagarna ska skriva på ett specifikt språk, eller 
om de får välja själva. Om workshopen till exempel är en del av svenskun-

dervisning kan det vara viktigt att alla skriver på svenska, medan om syftet 
snarare är att reflektera kring begrepp och rättigheter (och om målgruppen 

är nyanlända barn och unga) kan det ge mer att få möjlighet att skriva på det 
språk en känner sig mest bekväm med. Bestäm också vad deltagarna förvän-

tas dela med sig av till de andra efter övningen.

Avsluta varje workshop med en reflektionsrunda där alla deltagare får möjlig-
het att säga något om hur de upplevde övningen och vad de tar med sig från 

aktiviteten. 

OM JAG VAR STATSMINISTER…

Att ha möjlighet till delaktighet och inflytande i sitt eget liv och i samhället är en av grundprinciperna i 
Barnkonventionen och en förutsättning för att en demokrati ska fungera.

Vad skulle du göra om du var statsminister?

Samla gruppens idéer om vilka frågor 
de skulle fokusera på om de styrde 
landet. Fundera över vad en kan göra 
för att påverka sin omgivning och situ-
ation. Rösta i val, delta i en demonstra-
tion, prata med en vuxen som en litar 
på, skriva en insändare i tidningen eller 
kanske gå med i ett parti eller en  
organisation?

Ett alternativ till denna övning, eller 
en fördjupning av den, är att skriva ett 
brev till samhället eller en av de ledan-
de politikerna i landet. Vad skulle du 
vilja säga? Vad skulle du vilja fråga? 
Hur skulle du önska att samhället såg 
ut? Vad skulle du vilja ändra på? 





FRIHET FÖR MIG ÄR…

”Alla människor är födda fria och lika i  
värde och rättigheter. De har utrustats med för-
nuft och samvete och bör handla gentemot var-
andra i en anda av gemenskap.” 

Det är det första en kan läsa i den allmänna deklaratio-
nen om de mänskliga rättigheterna.

Vad betyder frihet för just dig?

Låt alla i gruppen avsluta meningen “Frihet för mig är…” 
och samla ihop idéerna. Ordna en kollektiv uppläsning 
av alla förslag eller skriv ut dem och sätt upp dem på 
en vägg. Ett annat sätt att bygga vidare på övningen är 
att hitta föremål som kan gestalta frihet enligt gruppens 
idéer.  

En romsk flicka sa i en workshop: ”Frihet för mig är att få 
bära byxor” så här har till exempel ett par byxor, hörlu-
rar, en peruk och ett busskort fått gestalta friheten i att 
få se ut som en vill, lyssna på musik och röra sig fritt.

RÄTTIGHETER VS VERKLIGHETER

“Du snackar om rättigheter men de gäller inte för mig. För mig gäller andra regler.”

Många unga upplever att det som står i artiklarna inte stämmer överens med ens egna erfarenheter 
och liv och vardag.  
 
Välj ut en artikel och ha en diskussion kring vad texten betyder för gruppen. Om det behövs kan följande 
frågor vara vägledande: Hur stämmer den överens med verkligheten för olika personer?  
Hur kan vi veta eller ta reda på det? På vilka sätt skiljer den sig  
från upplevelser i din egen vardag och livssituation?  
Vad tror du behövs för att rättigheten ska  
bli verklighet?

På bilden har vi samlat grundprinciperna i  
barnkonventionen, artikel 2, 3, 6 och 12,  
och ungas tankar om hur det kan se  
ut i verkligheten. 



SINNENAS DIKTER

Hur känns frihet? Vad smakar och doftar det? Hur låter 
det? Använd dina fem sinnen för att utforska och skriva 
en dikt om frihet. 
Ni kan också välja ett annat tema som är relevant för 
gruppen eller den rättighet ni arbetar med. Till exempel 
integritet, makt, ansvar, rättvisa, samtycke, utveckling, 
inflytande. Vad betyder begreppet för dig? 

Skriv egna fortsättningar på följande meningar: 

Frihet är... 
Frihet ser ut som... 
Frihet doftar... 
Frihet smakar... 
Frihet låter som... 
Frihet känns som (textur)... 

Övningen går att göra individuellt eller tillsammans i  
grupper. Avsluta med en uppläsning. 

Här är en kollektiv frihetsdikt skriven av elever på  
Fröknegårdskolan i Kristianstad.

BREVET TILL MIG
 
Den övergripande principen om rätten till liv och utveckling är bred. Utveckling omfattar 
såväl den fysiska, mentala, emotionella, andliga och sociala utvecklingen hos barn och 
unga.

Föreställ dig att du är 85 år. Skriv ett brev till ditt nutida jag.
Vad skulle du vilja säga till dig själv? Vad hade du velat höra? 

Ett alternativ till den här övningen är att skriva ett brev till dig själv som barn. Föreställ 
dig att du skriver ett brev som skickas tillbaka i tiden, till dig när du var 7 år. Vad skulle du 
vilja säga till dig själv? Vad hade du velat höra? 

Avsluta med en reflektionsrunda där deltagarna får möjlighet att uttrycka hur de upplev-
de övningen. 
Om ni har bestämt det innan kan deltagarna läsa en mening ur brevet som de tycker är 
särskilt viktig. Vilka typer av utveckling (fysisk, mental, emotionell, andlig, social) kommer 
fram i breven?

MIN V.I.P.

Skriv om en person som du har ett starkt minne av, eller som betyder något särskilt för 
dig. Hur får personen dig att känna?



Här följer fyra kortare stärkande och reflekterande skrivövningar. 

LISTAN

Sätt en timer på 2 minuter och skriv en lista med allt du kan komma på. Skriv på och stryk 
inte, även om du tvekar. Exempel på listor är:

Saker jag är bra på…
Saker jag gillar…
Egenskaper som jag gillar med mig själv…
Saker jag drömmer om…
Saker som får mig att le…
Saker jag skulle göra om det inte fanns några hinder…

Hur kan du påminna dig själv om dina egenskaper och styrkor? 
En fortsättning på övningen är att deltagarna gör en mindmap eller en visuell ”tavla” med 
några punkter på listan för att kunna gå tillbaka och påminna sig. 

SKRIV KÄNSLAN

Skriv om något som gör dig stolt, eller ett tillfälle när du kände dig stolt. 
Skriv om något som gör dig arg, eller ett tillfälle när du blev arg. 
Skriv om något som gör dig rädd, eller ett tillfälle när du kände dig rädd. 
Skriv om något som ger dig fjärilar i magen, eller ett tillfälle när du kände dig uppspelt/nervös/förväntansfull.

HÖRA HEMMA

Skriv en text om att höra hemma eller 
om en särskild plats som du förknippar 
med att höra hemma.

Vad innebär det att höra hemma? Hur 
känns det när en inte hör hemma? Eller 
när en känner sig mitt emellan?

GRÄNSER

Vad tänker du på när du hör ordet gräns? Hur är inre och yttre gränser olika och vad har de  
gemensamt? 

Använd dina erfarenheter och skriv fritt kring ordet.



Foto & bild
Här har vi samlat övningar och aktiviteter med fokus på fotograferande eller 
bildkonst och reflektion. Vissa övningar tar kortare tid och kan fungera som 

uppvärmning medan andra behöver en hel workshop eller kanske flera träffar.

Avsluta varje workshop med en reflektionsrunda där alla deltagare får möjlig-
het att säga något om hur de upplevde övningen och vad de tar med sig från 

aktiviteten. 
 

Bestäm innan övningen vad deltagarna förväntas dela med sig av till de an-
dra i reflektionsrundan. 

JAG SOM FANTASIDJUR

I barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna står varje individ i centrum. Varje människa har 
ett värde, samma värde. Den här övningen uppmärksammar personliga egenskaper, likheter och olik-
heter.
 
Modig, hjälpsam, snackig, trött, snabb, blyg eller kanske social. Vilka egenskaper tar dig framåt varje 
dag?
Om du var ett djur eller två - vilka påminner om just dig? En kattegoja, björnfågel, fiskgiraff eller kan-
ske hundelefant?

Rita en blandning mellan två djur som representerar dig. För att bygga vidare på den här övningen 
kan gruppen lära sig att använda stop motion eller animation för att skapa rörelse i djuren.





SKUGGSTATYER

Hur ser förtryck och orättvisor ut i bilder runt omkring oss? Reflektera i gruppen om bilder i 
media av exempelvis våld.

Gestalta en orättvisa eller förtryck med hjälp av en kamera, en lampa eller projektor och 
skuggor. Använd händer eller kroppen. 

Diskutera efteråt. Hur blev bilden?  
Hur kändes det att göra den?  
Kunde alla spela alla roller/agera  
alla skuggor? Syns alltid ett  
förtryck? Finns det några  
problem med sådana här  
bilder?

Bilden har gjorts av elever vid  
Södra folkhögskolan i Helsingborg.

VILKEN FÄRG OCH FORM HAR KÄNSLAN?

Känslor kan vara både härliga och jobbiga. Ofta kommer de inte ensamma utan blandas och byter av 
varandra. Alla har känslorna någon slags funktion för oss människor. Men hur ser de ut? Kan de ha 
olika färger och former?

Rita egna bilder med former och färger som associerar till frihet, rädsla eller en annan känsla som 
gruppen väljer. 

Rädslans och frihetens  
färger och former  
utforskas i dessa  
bilder.



FOTOGRAFIER

Här följer två fotoövningar. 

Kom överens om ett ord/begrepp som är kopplat till 
rättigheter eller rättvisefrågorna (t ex frihet, makt, 
självkänsla, civilkurage, gränser, drömmar, kärlek). Be-
stäm en plats och gå ut och sök efter och fotografera 
något som symboliserar detta begrepp. Övningarna 
kan byggas på genom att redigera fotografierna och 
sätta upp dem på  en vägg och/eller kombinera med 
en skrivövning på samma tema.  

En alternativ övning är att ta det i motsatt riktning. 
Välj en plats, det kan vara i rummet eller ett område 
utomhus. Sök efter och fotografera något som får dig 
att känna något, som berättar något, får dig att titta 
en gång till. Kan bilden kopplas till en rättighet eller 
något av ovanstående begrepp?

”Han håller i sitt hopp”, lyder texten till den här  
bilden.

MÅLA RÄTT TILL KROPPEN - MED 
KROPPEN

“Jag är fågeln. Jag håller i buren”.

”Ingen kan se på mig om jag är ledsen. Jag ler 
alltid. När jag behöver det går jag en promenad 
och pratar högt med mig själv eller ritar. Men jag 
visar inte när jag är ledsen.”

I barnkonventionen finns både rätten till din kropp och 
integritet - och rätten till lek, vila och fritid.

Måla rätten till sin kropp - med kroppen! Använd 
händerna, fötterna eller varför inte håret som pensel? 
Hela gruppen skapar i svartvitt eller väljer färger fritt.



KOLLEKTIV  
TEXTILMÅLNING

Ibland är det skönt att skapa med hela kroppen! 
Använd ett stort tyg och låt gruppen täcka det 
med färg och mönster tillsammans.

I barnkonventionen finns både rätten till din 
kropp och integritet - och rätten till lek, vila och 
fritid.

Bilden föreställer en kollektiv textilmålning som 
har gjorts av en grupp nyanlända tjejer, med 
kroppen och på temat rätten till min kropp. Alla 
hjälps åt och hela kroppen används för att fylla 
ett stort tyg med färg. 

Rörelse & drama
Här har vi samlat ett par övningar med fokus på rörelse och att gestalta med 

kroppen.

I tidigare workshopar i projektet har skapande övningar varierats med bland 
annat rörelse eller andnings- och avslappningsövningar. En grupp nyanlända 
tjejer provade exempelvis meditation och fitness kickboxing under en temadag 

om rätten till den egna kroppen. Att ”göra” och ”känna” kan vara ett givande 
komplement till att läsa innehållet i barnkonventionens olika artiklar. Respek-
tera att vissa unga kan uppleva ett motstånd mot att slappna av och släppa 

taget och att en trygg plats och en trygg grupp är nödvändig. 

Avsluta varje workshop med en reflektionsrunda där alla deltagare får möjlig-
het att säga något om hur de upplevde övningen och vad de tar med sig från 

aktiviteten. 





BATTLE 

Den här övningen används ibland inom den praktiska konflikthanteringsmetoden forumte-
ater. 

Dela gruppen i två halvor. Deltagarna står på rad bredvid varandra på var sin sida av 
rummet. Personerna på en sida bestämmer en gemensam rörelse som de gör kollektivt, 
samtidigt som de går framåt, mot den andra sidan av rummet och de andra personerna. 
De stannar nära framför dem. 
Nu är det den andra sidans tur. De bestämmer en rörelse som de gör kollektivt medan de 
rör sig framåt, vilket innebär att de som står framför dem måste backa tillbaka till sin plats 
och sin sida av rummet. Upprepa några gånger. 

Hur kändes det att gå mot andra på det här sättet? Och hur kändes det att tvingas gå 
bakåt? 

GESTALTA MED KROPPEN

Den här övningen används ibland inom den praktiska konflikthanteringsmetoden forumte-
ater. 

Deltagarna går fritt runt i rummet. Ledaren säger plötsligt ord som deltagarna ska försöka 
gestalta, visa med kroppen. Ledaren bestämmer om deltagarna ska gestalta ”i farten” eller 
stanna som statyer när de visar ordet. 

Det kan antingen vara en känsla eller egenskap (t ex längtansfull, ledsen, makt, blyg), eller 
något konkret såsom ett föremål (t ex hav, träd, superstjärna, glass). 

När deltagarna har gestaltat ett ord får de fortsätta gå runt, fritt, tills nästa ord ropas ut. 



Form
Här har vi samlat övningar och aktiviteter med fokus på form och hantverks-

konst. Det är till exempel arbete med material som lera, textil eller ståltråd och 
kan därför passa inom ramen för bildundervisning eller slöjd om workshopen 

hålls på en skola. Vissa övningar tar kortare tid och kan fungera som upp-
värmning medan andra behöver en hel workshop eller kanske flera träffar. 

De flesta övningarna kräver också anskaffande av material, men inga  
förkunskaper krävs. 

Avsluta varje workshop med en reflektionsrunda där alla deltagare får möjlig-
het att säga något om hur de upplevde övningen och vad de tar med sig från 

aktiviteten. 

MASKERNA VI BÄR

Vi spelar ofta olika roller när vi är i skolan, med kompisar eller hemma. Det är 
som att vi tar på oss olika masker beroende på var och med vem vi är. Vissa 
kanske är jobbiga och obekväma, andra är stärkande och roliga.

Vilka roller spelar du? Vad betyder det att vara sig själv? Och när kan du vara 
det?

Tillverka och utsmycka masker av kartong. Gruppen får under workshopens 
gång reflektera över vilka masker en själv bär, och vad det betyder att vara sig 
själv. Så här säger några tidigare deltagare:

”Det känns svårt att vara ledsen och vara med en grupp där alla är 
glada. De bara liksom ”gå härifrån!”. Man vill inte förstöra stämningen 
eller se svag ut.”

”Men ibland är det svårt att vara sig själv när man är med sina nära. 
Till exempel när jag inte mår bra och min mamma eller pappa ser att 
jag inte mår bra så blir de också ledsna. Så jag föredrar att inte visa 
när jag mår dåligt för att inte göra dem ledsna.”





FÖREMÅL BERÄTTAR

Ge deltagarna i uppgift att ta med sig något till workshopen som är viktigt för dem eller 
representerar ett starkt minne. Ett föremål som betyder något för personen. Bestäm  
gränserna för föremålen på förhand. Kan det till exempel vara ett fotografi eller en sång? 
Alla deltagare visar sitt föremål och berättar dess historia. 

Om ni önskar bevara resultatet kan föremålen fotograferas och rösterna med deltagarnas 
berättelser spelas in.

LERSKULPTURER

Låt gruppen forma en rättighet av 
lera.
Rätten till ett tryggt hem kan till ex-
empel bli en säng, och rätten till sin 
förälder ett ansikte. 

Ett ben på sängen på bilden gick av 
under en workshop, vilket i reflek-
tionsrundan ledde till en diskussion 
om både hemlöshet och att komma 
som flykting till ett nytt land, teman 
som går att hitta i flera av barnkon-
ventionens artiklar. 



STÅLTRÅDSKROPP

”Rätten till sin kropp är att kunna 
säga nej.”

Skapa figurer av ståltråd som represen-
terar rätten till den egna kroppen.  
Låt deltagarna reflektera under 
workshopens gång om deras tankar 
kring till exempel integritet, relationer, 
sexualitet och samtycke. 

Figurerna på bilden tolkar rätten till sin 
kropp. Det är bland annat ett ansikte, 
ett hjärta, en person som säger nej till 
att gifta sig och en person som dansar. 

KOLLAGEDIKTER
Klipp ut ord och meningar ur tidningar och magasin, och skapa egna dikter utifrån ett 
tema. Bestäm om ni vill ta med både ord och bilder eller inte.

Här har en grupp nyanlända tjejer skapat kollagedikter utifrån temat frihet som är ett 
nyckelord i de mänskliga rättigheterna. För en deltagare var det första gången hon klippte 
med en sax, och en annan som inte har tillgång till tidningar hemma upplevde ljudet av att 
klippa och av prasslet från tidningen som skönt och avslappnande. 



Om projektet

Världsberättarna är ett kulturprojekt (2018-2021) som drivs av FreeZone Sweden och finansieras av Allmänna 
Arvsfonden. Det omfattar förutom övningsmaterialet och en digital utställning även en fysisk utställning som 
visades på flera platser i Skåne under år 2020. 

I Världsberättarna utforskar, reflekterar och skapar unga, de flesta med erfarenhet av migration, omkring 
rättigheter och livsvillkor. Med bland annat text, bild, foto, film och form ger utställningen rum till ungas röster, 
erfarenheter och världar. 

Många unga upplever att de befinner sig i en periferi ganska långt ifrån maktens centrum. Världsberättarna vill 
lyfta rätten till delaktighet och inflytande i samhället. Den vill också vända på perspektiven så att ungas röster 
och erfarenheter står i centrum, och vuxna får lyssna.

Projektet är en hyllning till jaget – bortom prestation, krav och förväntningar. En hyllning till varje unik person 
som växer upp och har rätt att forma sitt liv och sin framtid. 

Kontakta oss för att boka utställningen till din kommun eller utställningslokal!

Tack!

Tack för att du väljer att arbeta med det här materialet för att uppmärksamma frågor om 
barns och ungas mänskliga rättigheter, såsom utveckling, ansvar, integritet och delaktighet.  

Tack för att du väljer att se barn som rättsbärare och ge barn och unga möjlighet att  
reflektera och utforska sina egna tankar och känslor omkring livsvillkor och rättigheter.  

FreeZone Sweden arbetar för att förebygga hedersrelaterad problematik, stärka barns och 
ungas rättigheter och främja psykisk hälsa. 

@freezonesweden
www.freezonesweden.se
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