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Människors uppfattning om vad som är kultur ser 
olika ut beroende på vem som får frågan. Kultur 
är bland annat seder, traditioner, lagar, regler och 
olika former av kreativt skapande. Kultur är en vik-
tig del av både ABF och Unga Örnars verksamhet 
och vi vill genom detta studiematerial ge fler barn 
och unga möjlighet att ta del av kulturaktiviteter.

aBF finns i landets alla kommuner och arrangerar kurser, 
studiecirklar och kulturevenemang. aBF arbetar aktivt för 
att öka delaktigheten i kulturlivet och för alla människors 
rätt att skapa och att uttrycka sig. aBF arrangerar också 
utbildningar för ledare som vill hålla kurser och studie-
cirklar. unga Örnar är en av aBFs medlemsorganisationer 

Rätt att ha 
Kultur!

och är en barn- och ungdomsorganisation som bedriver 
massor av kulturverksamhet som är livsviktig för de barn 
och ungdomar som deltar. Man kan läsa i unga Örnars 
verksamhetsplaner runt om i landet att man ständigt job-
bar med kulturverksamhet och att man har för avsikt att 
fortsätta göra det. 

detta studiematerial riktar sig till ledare inom unga 
Örnar som med hjälp av aBF vill starta upp kulturcirk-
lar och kulturaktiviteter såsom dans, sång, teater, musik, 
foto, bild, film, poesi m.m. Materialet kan ses som en 
inspirationskälla för er ledare när ni ska planera era kul-
turaktiviteter men det kan också användas inom aBF vid 
cirkelledarutbildningar om kultur.

innehållsförteckning
Materialet är indelat i tre delar. Den första 
delen beskriver vad kultur kan vara, i den 
andra delen hittar ni skräddarsydda övning-
ar och sista delen är en verktygslåda med 
inspirationsövningar.

Vad är kultur? s.3

skräddarsydda öVningar  s.7

Verktygslåda s.11
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Unga Örnar + aBF = Sant!
ABF består av en mångfald av folkrörelser och 
medlemsorganisationer som förenas av gemen-
samma värderingar om alla människors lika och 
unika värde. En av medlemsorganisationerna är 
barn- och ungdomsorganisation Unga Örnar.  
Unga Örnar arbetar för barns och ungas rätt att ha 
kul samt bidrar till att utveckla och utbilda inom 
barnperspektivet och barnkonventionen. 

ABF och Unga Örnar ska tillsammans bedriva stu-
diecirklar inom exempelvis läxläsning, kultur, funk-
tionsutbildningar, organisationsutveckling, barn-
konventionen samt tillsammans sköta fritidsgårdar. 
ABF och Unga Örnar ska driva kulturprojekt och 
tillsammans vara en pådrivande kraft för att våga 
satsa på nya områden som rör barn och ungdoms-
verksamheten. Målet är att ABF och Unga Örnar 
ska utveckla ett samarbete som kännetecknas av 
kvalité och kontinuitet inom studiecirklar och kul-
turverksamhet.

Vad är kultur?

definition aV kultur
Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom 
det har många betydelser som alla har med varandra att 
göra. Kultur betyder ursprungligen odling. därför pratar 
vi om kulturlandskap och bakteriekulturer. Kultur an-
vänds också för att beskriva en hel folkgrupps sätt att leva, 
med seder, traditioner, lagar och regler. Vi säger därför att 
vi kommer från olika kulturer. Kultur är så mycket. Så 
vitt och brett.

Människans skapande och kreativitet såsom konst, lit-
teratur, musik, teater, film, foto och andra typer av hant-
verk landar också under benämningen kultur. att vi gör 
saker på samma sätt är också kultur. att man i dalarna 
till exempel bor i röda stugor med vita knutar, att vi målar 
ägg till påsken eller att vi fäster löv och blommor på en 
stång till midsommaren är kultur. 

liVsViktigt för några, inte för andra!
att få ta del av och utöva kulturaktiviteter i någon form 
har stor betydelse för många människor någon gång i 
livet. att till exempel gå på bibliotek och låna böcker, 
skriva dikter, gå på teater eller sjunga i en kör är för 
många människor förenat med glädje och kunskap och 
är för många människor livsviktigt. För andra är kulturen 
inte lika viktig och dessa människor finner andra sätt att 
känna gemenskap eller uttrycka sig på. 

Varför kultur? 
kulturens betydelse i 
arbetarrörelsens historia
under senare delen av 1800-talet och början av 1900-ta-
let var det offentliga utbildningsväsendet i Sverige rela-
tivt odemokratiskt och format av staten. Majoriteten av 
befolkningen var utestängd från all utbildning utom den 
sexåriga folkskolan. ur folkrörelserna som fanns i Sverige 
växte folkbildningen fram som ett komplement till den 
traditionella skolan. Med folkbildningen kom en för-
ändring. Fler människor fick möjlighet att läsa, diskutera 
och lära sig sådant som tidigare varit reserverat för några 
få. Och nu kunde människorna själva forma innehållet i 
bildningsverksamheten – vilket gjorde att den svarade upp 
mot deras verkliga behov.

Kulturen är en viktig del av folkbildningen och en 
grundläggande förutsättning för ett aktivt och levande 
medborgarskap. Sambanden mellan kultur, bildning, de-
mokrati och ett livslångt lärande är uppenbara. Kultur i 

folkbildningen har haft stor betydelse för arbetarrörelsen 
och aBF. Redan tidigt arrangerades t.ex. föreläsningar och 
föreläsningsturnéer runt om i Sverige med mer eller min-
dre kända författare, akademiker och ideologer som ofta 
drog fulla hus i arbetarområden där bildningstörsten var 
stor. en viktig verksamhet var också de folkbibliotek som 
byggdes upp från slutet av 1800-talet, där litteratur gjor-
des tillgänglig för vanliga arbetare. aBFs aktiva roll för att 
stimulera Sveriges Radios föreläsningsverksamhet, liksom 
arbetet med att sprida litteratur och kultur i skogsarbe-
tarkojorna och bland sjöfolk, betydde också mycket för 
aBFs utveckling. Även andra kulturverksamheter tog fart. 
idag kan vi se hur föreläsningsverksamheten återigen blir 
större i aBFs verksamhet. inom arbetarrörelsen anser man 
att resurserna i kulturlivet är alltför ojämnt fördelade, 
därför krävs mer resurser till folkrörelsernas och folkbild-
ningens kulturarbete.

aBFs uppgift är att göra kulturen mer tillgänglig och 
till en angelägenhet för alla, till exempel genom uppsö-
kande aktiviteter, läsfrämjandeprojekt och anpassning av 
lokaler och verksamhet för personer med funktionsned-
sättning. Även unga Örnar arbetar för att göra kulturen 
tillgänglig för fler barn och unga och till en rimlig peng.
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kultur och hälsa
Kultur är ett redskap för människors sökande efter iden-
titet och strävan till utveckling. Kultur kan frigöra idéer, 
glädje, tankar och reflektioner. den kan erbjuda nya per-
spektiv och stimulera till nya uttryckssätt. Kultur kan ge 
människor möjligheter att förstå sig själva och andra och 
ger oss ofta kunskaper att ifrågasätta rådande normer och 
samhällets maktstrukturer. Kultur har också en förmåga 
att samla och förena människor i gemensamma upplevel-
ser samt bygga broar mellan olika kulturer.

att kulturupplevelser kan påverka människan både 
fysiskt och psykologiskt är väl dokumenterat.  
Vinningar av kulturupplevelser kan vara:
– Ökad motivation. 
– Ökat självförtroende och självkänsla.
– Ökad social förmåga.
– Minskad känsla av fruktan, isolering och oro.
– Människors egen uppfattning om att de har en mer  
 positiv syn på livet.

kultur som uttrycksmedel
Vi människor är olika när det gäller att göra våra röster 
hörda eller visa våra känslor. några läser, andra skriver 
eller fotar och en tredje sjunger eller spelar teater. Man 
kan sammanfattningsvis säga att vilken form av kultur-

verksamhet vi än talar om så kan man tydligt se att för 
många människor, inte minst barn och ungdomar, så är 
det ett optimalt sätt att få känna gemenskap och utrycka 
sig på olika sätt. Bara inom ramarna för kulturverksamhet 
så kan en till synes blyg person våga ställa sig på en scen 
och läsa en dikt eller framföra en dans stärkt av att utöva 
en kreativ aktivitet. 

kultur och demokrati
den folkbildning som växte fram i början av 1900-talet 
var en alternativ bildningstradition. typiskt för folkbild-
ningen blev att deltagandet var fritt och frivilligt och 
att kunskap formades och spreds ”av folket och genom 
folket”. tanken var att folkrörelsernas medlemmar skulle 
få verktyg att påverka sin egen situation, och samhället i 
stort. 

Man kan i historien läsa att Sverige beskrevs som en 
”studiecirkeldemokrati”. Man menade att studiecirkeln 
och den övriga folkbildningsverksamheten gav människor 
möjlighet att påverka sin livssituation och samhället i 
stort. genom studiecirklar har människor lärt sig respek-
tera sin egen och andras åsikt samt skapat tolerans och en 
vana att lyssna på argument. 

Fortfarande är människor i Sverige stora utövare av 
kulturverksamhet i alla dess former. Många gånger möts 
människor genom kulturaktiviteter såsom sång, musik, 
dans eller litteratur. Vi debatterar ständigt för rätt och fel 
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både i debattartiklar, musik, film och foto för att nämna 
några områden. Människor känner ofta gemenskap inom 
kulturens ramar och vågar utmana och uttrycka sig ett 
steg längre än vad som annars är normen. 
aBF och unga Örnar har som uppgift att stärka kultu-
rens roll i demokratin och demokratisera kulturen. 

Pedagogik & Kultur
learning by doing
ett begrepp som man talar om inom många pedagogiska 
områden är ”learning by doing”. Begreppet uppkom i 
slutet av 1800-talet av John dewey, en amerikansk peda-
gog, filosof och psykolog som jobbade med upplevelseba-
serad inlärning. Begreppet innefattar kort och gott att vi 
lär genom att göra och prova saker. inom kulturens ramar 
improviserar man ofta. detta gör att hela arbetet blir kre-
ativt och lustfyllt. Vi provar olika alternativ för att hitta 
det vi vill nå fram till och på så sätt når vi längre än om vi 
på förhand bestämmer exakt vad som ska göras. Reglerna 
inom kulturverksamhet är inte givna. i en kreativ process 
är det en förutsättning att testa sig fram för att hitta en 
form som känns rätt. 

utifrån gruppens behoV
när man talar om kulturverksamhet så bör det alltid vara 
fritt och frivilligt. Man kan aldrig tvinga någon att stå på 
en scen och sjunga eller debattera kring en fråga om per-
sonen i fråga inte känner tillit till det. det är något som 
ska ske av egen vilja. 

Ramarna inom kultur är ofta väldigt töjbara. ingenting 
är omöjligt och rätt och fel pratas sällan om. Man får som 
deltagare i en kulturaktivitet alla möjligheter i världen att 
undersöka det man vill på ett nytt oprövat sätt eller på ett 
gammalt beprövat sätt. inom kultur finns det så mycket 
man kan syssla med. Möjligheterna tar aldrig slut och det 
kommer ständigt komma nya områden att undersöka. 

när man arbetar med grupper av olika slag vare sig det 
gäller kulturaktiviteter eller något annat så ska det finnas 
en medvetenhet om genus. genus är ett begrepp som 
används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns 
sociala beteende. att aktivt arbeta utifrån ett genusper-
spektiv i en grupp är viktigt. alla grupper ser olika ut och 
det är ledarens roll att utforma upplägget så att alla blir 
sedda och ges möjlighet att ta lika mycket plats oavsett 
kön. 

en grupp i samspel – ett pedagogiskt 
ledarskap
inom kulturverksamhet med barn och ungdomar arbetar 
man ofta i grupp. där är processen, oavsett vilken aktivi-
tet man utövar, primär och avgörande för en god grupp-
sammanhållning och ett eventuellt gott resultat. Precis 
som i arbetet med andra grupper inom andra områden 
så är det inom kulturverksamhet viktigt att gruppen kän-
ner trygghet och har tilltro till varandra. ett arbete med 
en grupp innebär att gruppen deltar i en grupprocess 
som genomgår en rad olika faser, allt från smekmånad till 
konfliktfas. i grupper där man utövar kulturaktiviteter är 
det ofta väldigt tacksamt att arbeta med olika lärakänna-
övningar, samarbetsövningar eller improvisationsövningar. 
utbudet av detta är enormt och det är ledarens uppgift att 
avgöra i vilket skede gruppen är och vilket behov gruppen 
har i förhållande till sin grupprocess. Oavsett ämne så bör 
man alltid jobba med att gruppen får lära känna varan-
dra, får tillfälle att skratta tillsammans, hittar vägar för att 
samarbeta samt att man vågar göra bort sig och ”bara vara 
sig själv”.

i den avslutande delen av detta material finns förslag 
på övningar för just detta. Återigen kan man påpeka att 
frivilligheten vad gäller gruppövningar är viktig. Man ska 
aldrig tvinga någon att delta. det går emot hela tanken 
med att närma sig varandra. 
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rätt att ha KULtur!

Jag trodde aldrig teater skulle vara något för mig. 
Men när jag testade en teater-workshop som Unga 
Örnar ordnade med en rolig och bra ledare för-
stod jag att kultur var något för mig också! 
Citat från deltagare i Unga Örnars kulturverksamhet

Kultur är en viktig del av både aBF och unga Ör-
nars verksamhet. Vi vill att det i vår kulturverksam-
het ska finnas något för alla oavsett vilka intressen 
man har. genom det här studiematerialet vill vi ge 
fler barn och unga möjlighet att ta del av kulturak-
tiviteter. 

Lycka till med att starta och driva just er kulturgrupp!

kulturpedagogik i skolan
På vissa skolor i landet finns det anställda kulturpedago-
ger. dessa har läst ämnet kulturpedagogik som sedan bör-
jan av 2000-talet finns som ämne på utvalda högskolor 
och universitet i Sverige. den kulturpedagogiska värde-
grunden bygger på alla människors rätt att bli medveten 
om sina intryck, få tid att bearbeta dessa och sedan få 
verktyg till att uttrycka sig själv och reflektera. i det kul-
turpedagogiska förhållningssättet arbetar man utifrån var 
och ens förmåga och förutsättningar och ser till att varje 
människa är unik och en del av en helhet. i det kultur-
pedagogiska arbetet jobbar man både med konsten som 
intryck och som verktyg i det egna skapandet. Ämnen 
som kan ligga inom det kulturpedagogiska fältet i skolans 
värld är:
–  musik
–  teater
–  dans
–  bild & form
–  film & media
–  ord & penna 
–  miljö & kulturarv 

dessa ämnen landar ofta under samlingsnamnet estetisk 
verksamhet. en kulturpedagog som arbetar i förskola, 
grundskola och särskola är en extra resurs och ska aldrig 
ersätta ordinarie skolpersonal utan vara ett komplement 
med sina särskilda kompetenser.

den kulturverksamhet som unga Örnar och aBF 
bedriver kan ses som ett komplement till skolans kultur-
verksamhet. Som beskrivits ovan handlar det mycket om 
frivilligt deltagande och att lägga upp verksamheten efter 
gruppens behov. det handlar också om att bredda kul-
turområdet och erbjuda kulturverksamheter till barn och 
unga som inte har möjlighet att delta på skolans kulturak-
tiviteter. 

kultur som studiecirkel
har ni gått en studiecirkel tidigare känner ni säkert till 
hur man arbetar, men har ni bara gått traditionella utbild-
ningar innan så är folkbildningstanken kanske inte lika 
självklar. grunden i cirkeln är att man lär sig tillsammans. 
det finns ingen lärare som säger att så här ska vi göra, 
utan ledaren delar med sig av sina kunskaper utifrån del-
tagarnas vilja och behov. Cirkeln bygger på delaktighet, 
att deltagarna inspirerar varandra. det är ett aktivt och 
kreativt sätt att lära.

tillsammans planerar ni hur man vill lägga upp cir-
keln. utifrån gruppens förväntningar och erfarenheter gör 
ni en studieplan som blir ert arbetsdokument. en studie-
plan ger struktur och gör att alla vet vad man kommer att 
fokusera på och gör att deltagarna får ett gemensamt mål.

teater-, dans-, bok- eller musikcirklar i olika former 
tillhör klassiska kulturciklar och aBF har löpande verk-
samhet i dessa ämnen runt om i landet. utbudet inom 
kulturområdet är väldigt stort och det utökas hela tiden 
med nya intressanta ämnen. Varför inte samla ihop ett 
gäng ungdomar och göra en dokumentär kring något som 
engagerar, låta tjejgruppen på fritidsgården arrangera ett 
megastort lan (local area network = dataspelande med 
ett gäng datorer ihopkopplade) eller undersöka konsten 
att göra coola bloggar? Kort sagt, inom kulturaktiviteter 
finns inga gränser!

info@ungaornar.se
info@abf.se
www.ungaornar.se
www.abf.se
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Skräddarsydda övningar
Nedan finns några skräddarsydda övningar som ni som ledare kan använda er av i 
er kulturcirkel. De kan också användas för exempelvis en cirkelledarutbildning inom 
kultur. Som ledare, oavsett om det gäller en studiecirkel eller en utbildning, är det 
viktigt att ni är flexibla i upplägget av materialet och ser till gruppens behov. För att 
detta studiematerial ska kunna användas på bästa möjliga sätt så är tillgången till 
rymliga lokaler för ”på golvet”-övningar samt små grupprum för diskussionsövningar 
en klar fördel. 

checklista
o Fundera ut vad ni vill göra

o Leta reda på din lokala ABF avdelning  
och Unga Örnar-avdelning,  
www.abf.se, www.ungaornar.se

o Ta kontakt med ABF och be att få prata med 
någon som arbetar med ungdomsfrågor eller 
Unga Örnar. 

o Be ABF och Unga Örnar om praktisk hjälp 
med eventuellt lokal eller material samt admi-
nistrativ hjälp med listor och upplägg. De kan 
också hjälpa till att anordna cirkelledarutbild-
ningar om ni skulle vilja det. 

Praktiska tips – Att starta kulturcirkel

o Få ihop deltagare till er cirkel, även här kan 
ABF och Unga Örnar hjälpa till.

o Starta cirkeln med en första träff. Kom tillsam-
mans med deltagarna fram till hur cirkeln ska 
se ut och vad de vill få ut av den. 

o Om gruppen vill kan det vara kul att efter cir-
keln ha en avslutning av något slag.
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Kulturbilden
Människor har olika syn på vad som faktiskt är kultur 
och vår uppfattning av begreppet ser olika ut. Syftet med 
denna övning är att visa på att vi tolkar begreppet kultur 
på olika sätt.

gör så här
•	 Förbered ett 30-tal bilder med olika motiv. Det kan vara allt 

ifrån en bild på människor, ett föremål eller något abstrakt.

•	 Sprid ut bilderna på golvet.

•	 Instruera deltagarna att välja en bild utifrån en association 

till begreppet kultur.

•	 Låt deltagarna berätta varför de valt en specifik bild. 

tänk på!
•	 Att ha ett stort urval av bilder.

•	 Att alla bilder inte behöver ha en självklar koppling till 

kultur.

•	 Att låta valet av bild få ta tid om det verkar behövas.

diskussionsfrågor
•	 Är kultur lika för alla?

•	 Kan kultur vara något väldigt personligt?

Kultur omkring mig
Vi kommer från och med nu att inrikta oss på en gren av 
kulturen, nämligen vårt skapande. Vi väljer att kalla det 
kulturaktiviteter. det finns ingen ände inom kulturverk-
samheten. det dyker ständigt upp nya och gamla metoder 
och aktiviteter och vi lär oss löpande nya saker. Syftet 
med denna övning är att visa på hur mycket kultur som 
faktiskt finns runt omkring oss, samt öppna ögonen för 
ny verksamhet och inspirera varandra.

gör så här
•	 Instruera deltagarna till att göra en individuell lista över 

vilka aktiviteter i sitt liv som de uppskattar som kulturakti-

viteter. 

•	 Deltagarna delar sen med sig i mindre grupper av sin lista. 

•	 Deltagarna delar med sig av sina listor i en stor grupp och 

fyller stora papper alternativt en whiteboardtavla med hela 

gruppens kulturaktiviteter. 

tänk på!
•	 Att förebereda en plats där samtliga kulturaktiveter kan 

samlas (papper eller whiteboard). – Låt gärna det som sam-

lades ihop sitta kvar under hela dagen. 

diskussionsfrågor
•	 – Vad var positivt med övningen?

livsviktig kultur
•	 Är kultur livsviktigt för alla? Är kultur viktigt för dig? Syftet 

med övningen är att få deltagarna att fundera över kultu-

rens roll i deras liv.

gör så här
•	 Deltagarna funderar en stund enskilt vad inom kulturen 

som är viktigt för dem, eller snarare vad skulle de inte klara 

sig utan?

•	 Låt deltagarna redogöra i mindre grupper.

•	 Låt deltagarna eventuellt redogöra i stor grupp. 

tänk på!
•	 Att alla inte ser kulturen som livsviktig. Respektera detta!

•	 Inte låta de enskilda funderingarna pågå för länge så att 

deltagarna sätter press på sig själva att de måsta komma 

på något som är livsviktigt. Låt dem i stället inspireras av 

andra. 

diskussionsfrågor
•	 Prata i stor grupp om exempel då en kulturaktivitet haft 

en avgörande roll för en människa. Deltagarna kanske har 

goda exempel.
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Kultur – en klassfråga?
Många påstår att utöva kultur många gånger är kopplat 
till klass. Stämmer detta, och i så fall, hur kan man göra 
kulturen tillgänglig för alla inom unga Örnar och aBF? 
Syftet med övningen är att medvetandegöra frågan om 
huruvida kultur är kopplat till klass.

gör så här
•	 Låt deltagarna prata i par om ämnet.

•	 Låt deltagarna prata i lite större grupper om ämnet.

•	 Diskutera frågan i storgrupp.

tänk på!
•	 Att detta kan vara en känslig fråga som bör behandlas med 

respekt.

•	 Att flera röster hörs när deltagarna samtalar i grupper. 

diskussionsfrågor
•	 Vill vi göra kulturen mer tillgänglig, hur gör vi i så fall?

Kultur för hälsa
Många menar att kultur kan vara helande och läkande för 
en människa som är sjuk eller mår dåligt på något sätt. 
Syftet med övningen är att få en bild av hur vi ser på och 
har upplevt detta. 

gör så här
•	 Låt deltagarna prata i par om ämnet.

•	 Låt deltagarna prata i lite större grupper om ämnet.

•	 Diskutera frågan i storgrupp.

tänk på!
•	 Att detta kan vara en känslig fråga som bör behandlas med 

respekt.

•	 Att flera röster hörs när deltagarna samtalar i grupper. 

diskussionsfrågor
•	 Kan kultur ha en positiv inverkan på en sjuk persons välmå-

ende?

•	 Ska läkare kunna skriva ut ”kulturaktivitet” som recept till 

en sjuk person? 
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en kulturcirkel
en kulturcirkel kan vara massor. det finns inga gränser 
för vår fantasi.

Syftet med övningen är att låta inspirationen flöda och 
på ett kreativt sätt komma fram till en drömcirkel.

gör så här
•	 Låt deltagarna fundera enskilt på sin drömcirkel. Hur ska 

de gå tillväga för att få deltagare, vad ska de göra osv.

•	 Låt deltagarna berätta i större grupper om deras ide och få 

hjälp med att spåna vidare.

•	 Låt de deltagare som vill berätta om sin drömcirkel i stor-

grupp.

tänk på!
•	 Att en drömcirkel inte måste vara något nytt och banbry-

tande utan också kan vara något gammalt och beprövat 

som en deltagare tycker låter fantastiskt roligt.

= Fakta

= Övningar

presentation aV dagen

Presentationsrunda

Upplägg dagen

goddagleken – Övning s.11

Vad är kultur?

Kulturbilden – Övning s.8

Kultur omkring mig – Övning s.8

Definition av Kultur s.3

Förslag på upplägg – en utbildningsdag 
utifrån kulturmaterialet 

Varför kultur?

Livsviktigt för några, inte för an-
dra! s.3

Kulturens betydelse i arbetarrö-
relsens historia s.3

Kultur – en klassfråga – Övning 
s.9

Kultur för hälsa – Övning s.9

Kultur som uttrycksmedel s.4

– Ja det gör vi! – Övning s.14

Kultur och demokrati s.4

pedagogik & kultur

Learning by doing s.5

Heta stolen – Övning s.16

Utifrån gruppens behov s.5

1–20 – Övning s.13

En grupp i samspel – Ett peda-
gogiskt ledarskap s.5

Kulturpedagogik i skolan s.6

En kulturcirkel – Övning s.10

aVslut och utVärdering
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goddagleken
Gör så här
–  deltagarna sprider ut sig på golvet.

–  Samtliga börjar gå runt i rummet. 

–  när de möter någon så hälsar de på varandra genom 
att skaka hand. när de hälsar så byter de namn med 
varandra. 

–  Övningen går ut på att var och en ska få sitt namn 
tillbaka. när alla minglat runt en stund så kommer 
du att märka att några får tillbaka sitt namn. när 
detta händer kliver denna person bort från golvet och 
sätter sig ner. 

–  Övningen har ”lyckats” när alla fått tillbaka sina 
namn och lämnar golvet.

Tänk på!
–  en bra instruktion är att vara koncentrerad på det 

namn man får när man hälsar och inte gå tillbaka och 
fråga personen: – Vad fick jag för namn av dig? Så-
dana saker har en tendens att röra till leken. 

–  det är väldigt vanligt att denna lek/övning misslyckas 
några gånger innan det funkar. 

–  håll inte på för länge med denna lek så att deltagarna 
tycker att det blir tråkigt, utan prova den i så fall 
nästa gång du träffar gruppen. 

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning? 

–  Varför tappar vi bort oss? 

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?

alla som
Gör så här
–  deltagarna sitter på en varsin stol i en ring. ledaren 

står i mitten av ringen.

–  leken går ut på att den som står i mitten börjar säga: 
Alla som….(t.ex. har svarta strumpor) byter plats. de 
som har svarta strumpor byter plats och de som inte 
har det sitter kvar. Personen som står i mitten ska 
försöka sno åt sig en stol så att en ny person hamnar i 
mitten av ringen och får säga ett påstående.

–  Påståendena kan handla om allt från kläder på krop-
pen, frisyr, roliga/tråkiga saker, maträtter eller annat.

Tänk på!
–  detta är ingen värderingsövning så ledaren ska inte 

ifrågasätta deltagarnas åsikter.

–  ledaren ska aldrig hänga ut någon som skiljer sig från 
gruppen i sin åsikt.

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

Verktygslåda

kull/lekar/namnlekar
Dessa övningar är menade att vara lättsamma och roliga och kan användas 
för att starta en cirkel med en ny grupp eller komma igång för dagen med en 
”gammal” grupp. Man kan alltid prata om syftet med övningen efteråt om det 
känns relevant.
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blodig potatis
Gör så här
–  deltagarna står i en ring på golvet med ansiktena inåt 

och blundar. 

–  när alla blundar går ledaren runt ringen och knackar 
en person på ryggen.

–  Personen som får en knack på ryggen är en blodig 
potatis. de andra är vanliga potatisar.

–  ledaren instruerar gruppen att deltagarna ska fort-
sätta blunda och försiktigt börja röra sig runt i rum-
met. när de möter någon så viskar de i varandras öra: 
potatis eller blodig potatis. Om två potatisar möts så 
händer inget. Potatisarna går vidare. när en potatis 
möter den blodiga potatisen så dör den vanliga pota-
tisen. denne skriker och faller till marken. när man 
är död får man gå och ställa sig på sidan och titta på.

–  leken är slut när endast den blodiga potatisen är kvar 
och alla de vanliga potatisarna har fallit döda ner till 
marken.

–  en rolig bonus grej är att de som dör går åt sidan och 
bildar en spökkör. när de ser den blodiga potatisen 
närma sig en vanlig potatis spökar de högt och när 
det är långt ifrån låter det svagare.

Tänk på!
–  en viktig instruktion förutom att man måste blunda 

är att det är bra att röra sig ganska långsamt och för-
siktigt.

–  du som ledare måste ha uppsikt över de som går runt 
och blundar så att de inte går in i något.

–  det blir extra spökigt om belysningen dämpas i rum-
met. det behövs då fler än en person som håller upp-
sikt över gruppen så att de inte krockar med väggar 
och annat. 

–  ta hänsyn till deltagare som inte är bekväma med 
att blunda och gå runt i rummet. dessa kan i stället 
hjälpa till att hålla koll på de blundande potatisarna. 

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

samarbetsöVningar/tillitsöVningar 
En samarbetsövning ska alltid vara frivillig. Om 
någon eller några inte vill delta, kolla med grup-
pen om det är okej att dessa tittar på, det kan 
vara känsligt med publik i vissa övningar. Prata 
med gruppen efter varje övning om vad de fick 
ut av övningen och vad de fick träna på.

bollflöde
Gör så här
–  deltagarna står i en ring på golvet. 

–  en boll börjar kastas i ringen. när alla kastat och 
mottagit bollen en gång vardera så har ett mönster 
bildats. Kasta bollen i detta mönster några varv tills 
det sitter. 

–  när gruppen hittat koncentrationen och samarbetar 
så att alla kan ta emot bollen så kastar du in flera bol-
lar. (en i taget)

Tänk på!
–  en god instruktion kan vara att det är viktigt att kasta 

schyssta kast eftersom målet är att ingen ska tappa 
bollen.

–  Målet är att gruppen ska fokusera och jobba tillsam-
mans så att de kan ha så många bollar i luften som 
möjligt.

–  denna övning brukar fungera bäst under tystnad. 
du kan antingen instruera gruppen om detta i början 
eller efter en stund om de pratar mycket.

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?
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1–20 
Gör så här
–  deltagarna står i utspridda i rummet. 

–  gruppen ska tillsammans räkna från 1–20. de regler 
som gäller är att en person inte får säga två nummer 
i rad. Om två personer samtidigt säger en siffra så 
börjar räkningen om från 1. alla i gruppen måste inte 
säga ett nummer.

–  gruppen får inte på förhand eller under övningens 
gång prata om hur de ska lösa övningen t.ex. vilken 
ordning eller att bara två ska räkna. Om det i tystnad 
skapas en form som funkar så är det ok.

Tänk på!
–  att vara tydlig i instruktioner. denna övning kan vara 

svår att förklara och lossnar oftast när gruppen testar 
den.

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?

hela haVet stormar – tVärtemot 
Gör så här
–  lika antal stolar som deltagare i gruppen ställs med 

ryggarna mot varandra mitt på golvet. (det ska finnas 
gott om utrymme runt omkring). denna övning går 
ut på att gruppen ska samarbeta och få plats på så få 
stolar som möjligt. 

–  deltagarna ställer sig på varsin stol. 

–  nästa omgång tas en stol bort och gruppen ska nu få 
plats på de stolar som står kvar (alltså en stol för lite). 
detta fortsätter så länge gruppen klarar av att tillsam-
mans få plats på stolarna.

Tänk på!
–  en viktig instruktion är att detta inte är en tävling 

utan samarbetsövning och att alla ska hjälpas åt.

–  det är viktigt att du/ni som ledare då har koll så att 
gruppen känner sig trygga. det är också en fördel att 
vara flera ledare speciellt mot slutet av övningen när 
kanske 8 personer tillsammans ska få plats på 2 stolar. 

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat? 

falla i ring 
Gör så här
–  dela en eventuellt större i grupp i mindre grupper 

så att varje grupp består av 6–9 deltagare. en i grup-
pen står i mitten och de andra bildar en tät ring runt 
denna.

–  Personen i mitten ska nu blunda och falla. gruppen 
ska ta emot och försiktigt låta personen falla över till 
andra sidan ringen, ju tryggare personen i mitten 
känner sig desto längre ifrån den kan personerna i 
ringen flytta

Tänk på!
–  en viktig instruktion är att det är frivilligt att prova 

på att stå i mitten och att alla grupper börjar övning-
en med att stå väldigt nära personen i mitten. 

–  Övningen ska ske med stor försiktighet och med en 
ständig dialog med personen som står i mitten.

–  låt alla som vill prova att stå i mitten av ringen.

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?

 

ledsagare i par
Gör så här
–  dela in deltagarna i grupper i par om två.

–  Paren ska nu ledsaga varandra genom en bana som du 
förberett i förväg. (t.ex. under ett bord, över en stol, 
bakom en gardin osv.) en i taget så får deltagarna i 
paren leda varandra genom banan med förbundna 
ögon (den som leder sin kompis genom banan tittar 
såklart).

Tänk på!
–  gör banan lagom svår utifrån gruppens begränsning-

ar.

–  när de som börjat med att ledsaga ska gå banan kan 
man ändra på några saker så att banan känns ny.

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?
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kupén
Gör så här
–  Ställ ut fyra stolar på golvet (2 & 2 mittemot varan-

dra). 

–  Placera ut tre personer på tre av stolarna. dessa tre 
personer befinner nu i en tågkupé på väg till en ej 
förutbestämd destination och startar en konversation 
kring vad som helst. den fjärde personen ska när 
övningen startar komma in i kupén med en känsla. 
denna känsla bestämmer personen själv eller så drar 
den en känslolapp ur en burk som du förberett innan. 
det kan vara känslor eller tillstånd som t.ex. ledsen, 
kär, arg, kissnödig, pratar väldigt högt osv. Känslan 
som personen kommer in med ska efter en stund i 
improvisationen smitta av sig på de övriga passagerar-
na. det är viktigt att de tre som redan sitter i kupén 
improviserar vart de är på väg, vem de spelar osv. alla 
de tre första passagerarna ska bejaka den fjärde pas-
sagerarens känslor och smittas av denna. när samtliga 
passagerare har smittats av känslan (som t.ex. är arg) 
så ska personen på stol fyra hitta en anledning att 
lämna kupén. (t.ex. måste gå på toaletten, kliva av 
tåget eller prata med konduktören).

–  Övningen fortsätter med att en ny passagerare kliver 
in i kupén med en ny känsla. 

Tänk på!
–  att denna övning kan kräva lite träning för deltagar-

na och att det kan ta ett tag innan man kommer in i 
formen. 

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?

Ja det gör Vi!
denna övning går upp på att träna sig på att bejaka för-
slag som kommer under en improvisation. 

Gör så här
–  deltagarna börjar med att stå i en ring på golvet.

–  någon i gruppen (förslagsvis ledaren) börjar säga 
något som gruppen ska göra, (t.ex. Vi dansar). alla 
i gruppen svarar på förslaget – Ja, det gör vi! när 
förslaget bejakats så blir det verklighet och alla börjar 
dansa. detta fortsätter ända tills någon i gruppen 
kommer med ett nytt förslag. t.ex., vi åker skidor. 
gruppen svarar självklart, –Ja, det gör vi, och låtsas 
sedan åka skidor.

–  För att visa på skillnaden på att bejaka varandras för-
slag och att slå ner på varandras förslag så kan man 
testa övningen på samma sätt förutom att gruppen då 
svarar, –neJ, det gör vi inte! detta blir väldigt tydligt 
eftersom ingenting händer i gruppen och det känns 
motigt att komma med nya förslag.

Tänk på!
–  att bjuda på dig själv som ledare. 

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?

improVisation
Improvisationsövningar kan vara bra som förberedelser med en grupp som ska 
arbeta med teater eller något att testa med en grupp som vill vara lite tokiga 
och ha roligt. Improvisation kan vara svårt att komma in i för en grupp som 
aldrig hållit på med teater förut. Det går kortfattat ut på att inte förbereda sig 
utan att spela på den impuls som kommer upp just där och då. En av de vikti-
gaste sakerna att tänka på i en improvisation är att deltagarna bejakar varan-
dras idéer.
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tolken 
Gör så här
– Placera deltagarna som en publik nedanför en scen 

(eller låt en yta på golvet vara scenen). ta upp två fri-
villiga som börjar övningen. en av de två personerna 
som kommer upp är tolk och den andre är föreläsare. 
Publiken får nu bestämma vad föreläsaren ska föreläsa 
om. Föreläsaren föreläser på gibbrich (påhittat språk) 
om publikens valda ämne (som kan vara allt ifrån 
månlandning, korv, hundar eller björkar). Föreläsaren 
gestikulerar med kroppen och pratar gibbrich. denne 
lämnar sedan med jämna mellanrum över till tolken 
som helt enkelt ska översätta det föreläsaren just be-
rättade på gibbrich.

–  Föreläsningen ska vara helt påhittad och kan helt 
sakna trovärdighet och fakta. Man hittar på helt en-
kelt. 

–  i slutet av föreläsningen kan publiken bjudas in till 
att ställa frågor till föreläsaren. 

Tänk på! 
–  att denna övning inte behöver tas så seriöst utan det 

stora syftet med övningen är att skratta och ha roligt. 

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat? 

dö på en minut
Gör så här
–  Placera gruppen som en publik nedanför en scen (el-

ler låt en yta på golvet vara scenen).

–  ta upp 4–5 frivilliga som vill vara med i improvi-
sationen. de som står på scenen får av publiken en 
angiven plats som scenen ska utspela sig på (t.ex. på 
stranden, i affären eller på golfbanan). när improvisa-
tionen börjar ska sedan en av skådespelarna dö inom 
en minut. detta får inte förbestämmas vem, var, när 
eller hur denne någon ska dö. det gäller alltså att i 
scenen som kanske utspelar sig på en strand hitta på 
en anledning att dö.

Tänk på!
– det som är viktigt är att bejaka och uppmuntra var-

andra och det som händer i improvisationen.

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?
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4–hörn 
Gör så här
–  utifrån ett valt tema har du skrivit situationer med 

tre svarsalternativ. Sådana situationer finns att hitta 
på internet kring olika teman. här följer ett exempel. 

den största fördelen man ges i samhället som vuxen är:
1. att man får vara med och bestämma genom att rösta.
2. att ens kärlek tas på allvar.
3. att folk lyssnar på vad man har att säga.
4. Öppet hörn – eget förslag.

–  i en 4-hörns övning finns alltid ett hörn som är öp-
pet/eget alternativ där deltagarna kan ha en egen lös-
ning på situationen i fråga. 

–  ledaren går efter att deltagarna valt ett alternativ 
runt till respektive hörn och frågar hur de tänkt. Om 
någon under tiden vill byta hörn så är detta ok, per-
sonen kanske tänkte till och ändrade sin åsikt. 

Tänk på!
–  Viktigt är att du som ledare inte värderar de olika 

svaren eller lägger in dina egna värderingar i de olika 
hörnen.

–  det är viktigt att grupperna inte kommenterar varan-
dra. diskussion kring de olika svarsalternativen kan 
få uppstå men inte värderingar eller nedlåtande kom-
mentarer till de olika alternativen.

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?

heta stolen
Gör så här
–  Placera alla deltagare i en ring på stolar. det ska fin-

nas en stol för mycket i ringen. 

–  utifrån valt tema har du skrivit en rad påståenden. 

– du sitter med i ringen eller står utanför. du läser upp 
ett påstående och deltagarna byter stol om de håller 
med påståendet och sitter kvar om de inte håller med. 
du ställer sedan några frågor kring varför deltagarna 
tycker si eller så. 

Exempel:
–  det är dåligt med betyg i skolan.

–  det är bra att det är 18-års åldergräns för att köpa 
tobak.

–  det är bra med rökförbud på restauranger.

Tänk på!
– Viktigt är att du som ledare inte värderar de olika åsik-

terna eller lägger in dina egna värderingar.

– det är viktigt att deltagarna inte kommenterar varan-
dra. diskussion kring de olika åsikterna kan få uppstå 
men inte värderingar eller nedlåtande kommentarer 
till de olika alternativen. 

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat resultat?

VärderingsöVningar/forumteater
Syftet med värderingsövningar och forumspel är bland annat att få gruppen 
att fundera över sina värderingar, samt en metod man kan arbeta med för att 
bygga en teaterföreställning med syfte att arbeta med en publiks värderingar 
inom ett visst ämne. Viktigt för dig som ledare är att du inte värderar deltagar-
nas åsikter i övningarna och tar hänsyn till de olika åsikter som kommer fram. 
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forumteater/forumspel 
Gör så här
–  Forumteater kallas för de förtrycktas teater och hand-

lar om att spela korta teater scener för att jobba med 
att bryta förtryck. en kort scen som slutar med ett 
starkt förtryck skapas av en eller flera mindre grupper. 
(ingången till att skapa dessa scener kan ofta vara en 
eller flera värderingsövningar inom valt ämne). det är 
viktigt att scenen slutar när förtrycket är som värst. i 
scenen ska det finnas en person som blir förtryckt och 
en som är förtryckare. Övriga i scenen kan vara neu-
trala eller hålla sig en aning till den förtryckta eller 
förtryckaren. Scenen ska vara kort (ca 1–3 minuter) 
och repeteras en stund inom gruppen/grupperna. när 
man repeterat in scenen så agerar de andra mindre 
grupperna publik till den grupp som ska börja spela 
sin scen. Scenen spelas sedan upp en gång för publi-
ken.

–  efter scenen instruerar du publiken om att nu kom-
mer samma scen spelas en gång till. denna gång får 
publiken ropa stopp när de upplever ett förtryck i 
scenen. den i publiken som ropar stopp ska sedan 
berätta vad hen upplevde som ett förtryck i scenen. 
nu finns flera valmöjligheter för denna metod. Bero-
ende på hur gruppdeltagarna känner så kan personen 
som ropade stopp antingen tipsa skådespelarna om 
hur man kan bryta förtrycket i scenen genom att 
ändra handlingen eller själv byta ut en skådespelare 
och själv visa sitt förslag när scenen börjar från början 
igen.

–  efter inhopp eller förändring i spelet så frågar du 
både flera av skådespelarna och publiken vad som 
hände när förändringen i scenen blev till. när ett 
inhopp görs i en scen får inte den förtryckta eller för-
tryckaren bytas ut, det blir för enkelt och är inte sär-
skilt logiskt att dessa roller i verkligheten helt plötsligt 
skulle våga förändra något i en liknande situation. 
den roll du som ledare har i detta sammanhang kall-
las för joker. du är länken mellan skådespelarna och 
publiken. när gruppen arbetat med forumspel en 
period så kan någon i gruppen få testa rollen som 
joker.

Tänk på!
–  Viktigt som joker är att inte lägga in sina egna vär-

deringar i spelet, att få spelet flytande och att peppa 
publiken till att ge förslag på lösningar eller inhopp i 
spelet. 

–  det är viktigt att påminna gruppen om att vi spelar 
en roll och att vi inte är oss själva i spelen.

–  Forumspel kan man enkelt säga är när metoden an-
vänds inom en grupp för att jobba med vissa teman. 
Forumteater kallas det när gruppen använder meto-
den för en utomstående publik.

Diskussionsfrågor
–  Varför denna övning?

–  Vilka ingredienser är viktiga för ett lyckat 
resultat.
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