ATT SÄTTA SIG PÅ TVÄREN
Övningar till sidorna 14–15: Sätt dig på tvären!
TILL LEDAREN
Barn lär sig från tidig ålder att de ska lyda och göra som vuxna säger. Men vad händer när det är orättvist
eller fel? Då är det viktigt att kunna säga ifrån. Kanske är det till och med en skyldighet vi har, att protestera
och sätta oss på tvären när saker är fel. Även om det är viktigt att barn lär sig att lyssna och respektera andra
ska de också lära sig att vuxna också ska lyssna och respektera barn. Men det är viktigt att lära sig hur man
kan göra sin röst hörd och hur man säger ifrån och när det är viktigt att man vågar säga ifrån.
BARN KAN SÄGA IFRÅN
Läs texten om barn som har protesterat på sidan 14 i Fredligt.
Prata om: Vad tycker ni om berättelserna? Var barnen
modiga? Skulle du våga göra något sådant?
Vad skulle du kunna göra?
Börja med att komma på något som du tycker är fel
eller orättvist. Är det rätt att Sverige säljer vapen till
fattiga länder i krig, eller är det orättvist att bara vissa
som får vara med och spela landbandy på rasten? Gör
en lista tillsammans med saker som ni vill förändra.
Det enklaste är att ändra i sin egen närmiljö, men det
går också att vända sig till politiker för att förändra i
samhället. Läs ”Så här kan du göra” på sidan 14 i Fredligt och fundera hur du skulle kunna förändra de olika
punkterna som ni tycker är fel eller orättvist.
STATYER
Statyer är en övning som belyser orättvisor och förtryck. Det är också en övning i samarbete. Dela in
deltagarna i grupper på ca 4 personer. Varje grupp ska göra en staty som gestaltar en orättvis situation.
De får kort tid på sig för att inte fastna i prestation. Sedan ska alla grupper visa sin staty för de andra som ska
komma på en förändring i statyn som gör att förtrycket bryts.
Till exempel flytta en arm så att den ger något istället för att slå. Försök att komma på så enkla och små förändringar som möjligt. Prova flera idéer om det finns.
Tänk på att bejaka alla idéer, även de mindre bra, för att inte hämma deltagarnas kreativitet.
Prata om: Hur kändes övningen? Vad var lätt eller svårt? Hur kändes det att visa upp sin staty? Hur kändes
det när den blev förändrad?

