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Ellen/allan - fortsättning 
 
Materialet syftar till att låta deltagarna få fördjupad kunskap om normer och 
normkritik, särskilt inom områdena etnicitet och ålder. Det handlar om att 
bredda de normkritiska perspektiven och få en förståelse för vad 
intersektionalitet innebär i praktiken.  
 
Genom samtalsträffar som metod är även syftet att få deltagarna att känna 
sig trygga i politisk påverkan och i viss mån aktivism. Målet är att skapa 
förutsättningar för att de som vill i grupperna på sikt ska kunna fortsätta sitt 
engagemang inom Rädda Barnens Ungdomsförbund.  
 
Ellen/allan fortsättning är till för samtalsgrupper inom Ellen eller allan, som 
vill fortsätta att arbeta tillsammans en termin till. Materialet består av fem 
träffar med olika inriktning inom områdena normkritik, etnicitet och ålder. 
 
Budget för varje samtalsgrupp är 750 kr, som då ska täcka kostnader för 
fika, material till olika övningar och eventuellt en avslutning. 
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Innehållsförteckning 
 
Träff 1 :  Vi och dem – om normer och makt……………………………..s. 4 
 
Syfte med träffen: Att repetera vad normer är, hur de påverkar oss i vår 
vardag och formar samhället. Första delen av träffen syftar till att förstå och 
diskutera normer i stort, medan andra delen är mer inriktad på etnicitet och 
den så kallade ”vithetsnormen”. 
 
Träff 2: Lilla du – om ålder och makt……………………………………….s.18 
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fråga om barn och ungas rätt att påverka. 
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Syfte med träffen: Att göra deltagarna medvetna om att allt 
engagemang kan ses som bra och viktigt. Gruppen få diskutera vad som idag 
räknas som engagemang och fokus riktas också till engagemang i Rädda 
Barnens Ungdomsförbunds lokalgrupper. 
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Träff 1 :  Vi och dem – om normer och 
makt 
 
För samtalsledarna att läsa innan träffen:  
 
Syftet med denna träff är att deltagarna ska få en bred grundförståelse för 
vad en norm är och hur den fungerar. Vi vill visa hur normer är ramar som 
gör att vissa passar in och vissa inte. Alla vet om normerna, men ingen vet 
vem som har bestämt dem och lärt ut dem. Samhället anpassas efter 
normerna, vilket gör att vissa hamnar utanför och blir ”brytare”. När du 
följer normen blir du belönad men om du skulle bryta mot någon norm 
skapar det reaktioner på ett eller annat sätt. Reaktionen kan ses som en 
bestraffning av de personer som inte följer normen, så att de ska göra ”rätt” 
utifrån normen nästa gång. Det kan vara tydliga bestraffningar som våld och 
hot om våld till mer subtila som tillsägelser, skämt eller avståndstagande. I 
grunden handlar normer om makt. De som hamnar inom normen ges 
fördelar på ”brytarens” bekostnad. När vi kikar på samhället ser vi tydligt att 
de personer som faller inom normen har lättare att få maktpositioner och 
det är oftast normpersonernas verklighet som lyfts fram och berättas om. 
Mot slutet av träffen kommer vi idag att fokusera på rasism och den så 
kallade vithetsnormen.  
 
Normer kring vithet 
 
Vid diskussioner kring rasism har det traditionellt ägnats lite 
uppmärksamhet åt betydelsen av ”vithet” som en social konstruktion skapad 
av rasifierande strukturer. Kritiska vithetsstudier lyfter därför upp frågor 
som berör hur rasism formas kring vithet som norm - alltså idén om att vita 
människor utgör en specifik grupp med eftersträvansvärda egenskaper och 
hierarkiserande positioner. 
 
Vithetsforskningens styrka ligger i att göra outtalade normer synliga och 
lyfta upp dem till granskning och därmed motverka tendenserna att likställa 
studier av rasism med att studera etniska minoriteter och deras livsvillkor. 
Vithetsforskningen betonar att rasism är något som formas kring 
maktrelationer där vithet som norm förutsätts och skapas i relation till det 
”icke-vita”. Vithetsstudier utforskar alltså till synes obemärkta antaganden. 
Begreppet vithet omfattar bland annat en rad sociala och kulturella 
praktiker som ofta inte benämns som specifikt ”vita” och utgör en måttstock 
mot vilka andra praktiker mäts, bedöms och benämns. Detta visar sig främst 
i hur kulturella uttryck uttalat benämns som ”svarta”. Till exempel svart 
musik och svart konst, vilket markerar att det är en sorts synligt avsteg från 
en i övrigt implicit vit norm för musik och konst. 
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Rasismen tillskriver strukturella fördelar till ”vita” och ger dem en 
privilegierad position och ett självklart företräde i konkurrenssituationer. 
Exempelvis när det gäller tillgången till samhällets politiska och ekonomiska 
system. Vithetsnormen ger vissa människor exklusiva möjligheter att till 
exempel uttala sig och få tillgång till sammanhang som är stängda för andra. 
Vithet utgör ett perspektiv varifrån ”vita människor” ger innebörd till 
världen och människor, sig själva och andra. Vithetsnormen sker utifrån en 
position i ett samhällssystem som tillskriver den tänkta gruppen ”vita 
människor” en överordnad status, vilken medför ett specifikt perspektiv på 
samhället. Vithet handlar också om en kroppslig positionering där 
klassificeringen av en människa som ”vit” utifrån utseende ger tillgång till 
fördelar när en söker jobb, går på krogen eller söker bostad. 
 
Syfte med träffen: Att repetera vad normer är, hur de påverkar oss i vår 
vardag och formar samhället. Första delen av träffen syftar till att förstå och 
diskutera normer i stort, medan andra delen är mer inriktad på etnicitet och 
den så kallade ”vithetsnormen”. 
 
 
Träffen i praktiken: 
 
Inled träffen:  
 

• Börja med en runda för att värma upp deltagarna. Repetera namn 
och/eller låt alla säga sitt favoritdjur/färg/årstid etc.  

• Berätta för deltagarna att ni kommer att träffas vid fem tillfällen, t.ex. 
varannan vecka med början idag. 

• Gå därefter en runda till och låt alla deltagare berätta om sina 
förväntningar inför fortsättningen av Ellen/allan. Börja med 
samtalsledarna. 

• Berätta att dagens tema för träffen är normer. 
• Visa och repetera kontraktet från förra terminen. Fråga deltagarna 

om de tycker att något borde ändras/läggas till/tas bort. Bestäm när 
ni ska ha fika/rast och vad som gäller i fortsättningen när ni ses! 

• Om nu hade en frågelåda under förra terminen kan ni också ta med 
den och berätta för deltagarna att de alltid kan ställa anonyma frågor 
i lådan om de vill. 

 
En runda innebär att alla i gruppen, en i taget och i tur och ordning, får prata 
kring något tema. Det är ett bra sätt att se till att alla får komma till tals, 
känner sig trygga och blir sedda. I en runda är det tillåtet att säga pass. 
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Lek: Knuten 
 
Det kan vara bra att få igång gruppen med en lek innan träffen börjar på 
riktigt. Ni kan också välja en annan favoritlek om ni vill! Tänk bara på att den 
inte ska ta för lång tid.  
 
Gör så här: Låt deltagarna stå i en ring. Alla blundar och sträcker in 
händerna i mitten av ringen. Nu gäller det att i blindo hitta två händer att ta 
tag i, en i varje hand. När alla håller varandra i händerna får vi öppna 
ögonen. Lös sedan ut virrvarret av händer som har bildats utan att släppa 
taget. Om allt fungerar ska vi till slut ha en stor ring där alla håller varandra i 
händerna! 
 
 

Normer 
 
Övning: Bikupor om normer 
 
Syfte med övningen: Repetera vad normer är och låta deltagarna reflektera 
fritt kring detta.  
 
Gör så här: Dela in deltagarna i mindre grupper, 2-3 i varje grupp är lagom. 
Skriv ordet ”norm” på en whiteboard eller ett stort papper och låt 
deltagarna prata om detta en stund i grupperna. Fråga efter några minuter i 
tur och ordning de olika grupperna vad de kommit fram till och skriv det på 
tavlan/pappret.  
 
Fråga deltagarna: 
  

• Vad är en norm? 
• Finns det bra och dåliga normer? 
• Kan ni ge exempel på olika typer av normer? 
• Kommer ni på fler normer nu än när ni gjorde övningen under första 

träffen förra terminen? 
 
Förmedla till deltagarna att normer är osynliga regler som människor följer 
och om en bryter mot normerna reagerar samhället ofta negativt. Förklara 
också att det finns bra normer, men även normer som begränsar människor. 
En bra norm kan t.ex. vara att en köar i mataffären, att en inte pratar med 
mat i munnen, hur en hälsar o.s.v. Visa gärna!  
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Övning: Vems normer? 
 
Syfte: Syftet med denna övning är att deltagarna ska få en bred 
grundförståelse för vad en norm är och hur den fungerar. Vi vill visa hur 
normer är ramar som gör att vissa passar in och vissa inte. Övningen är 
indelad i fem delar. 
 
Tips til l  samtalsledarna: När vi pratar om normer är det lätt att vi börjar 
prata om de som bryter mot normen. Var vaksam på detta och för in 
samtalet så att det håller normfokus och inte hamnar i en retorik kring ”vi 
och dem”. Det är också lätt att börja jämföra med andra länder och andra 
kulturer när vi pratar om normer. Poängtera att vi ska prata om Sverige och 
att det är det som är vårt fokus genom övningen. 
 
Material: Whiteboard/stort papper och pennor samt dator/telefon/TV eller 
liknande med tillgång till internet. 
 
Del 1 - Ramar 
 
Gör så här: Rita ett flygplan och en båt på tavlan/pappret. Rita sedan ett 
hav/vatten och fråga deltagarna vad som passar bäst in? Sakerna är 
desamma, men när vattnet kommer till så passar plötsligt inte flygplanet in. 
Förmedla till deltagarna att detta är grunden i en norm, d.v.s. en oskriven 
regel som gör att vissa saker passar in men inte andra. Berätta sedan att 
samma sak gäller för människor. Samhället skapar alltså en mall som gör att 
vissa människor får det lättare och andra får det svårare. En grupp får 
privilegier på en annan grupps bekostnad. Exempel: 
 

• Det finns människor med olika hudfärg, men de plåster/foundation vi 
kan köpa i affärerna är anpassade efter den ljusa hudfärgen och gör 
att dessa passar in medan alla som inte har ljus hy hamnar utanför 
ramen. 

 
• Det finns människor som är högerhänta och människor som är 

vänsterhänta. Men om vi frågar efter en sax exempelvis i lärarrummet 
så får vi nästan alltid en högersax om vi inte specifikt ber om en sax 
för vänsterhänta. Detta gör att högerhänta passar in i ramen, medan 
vänsterhänta hamnar utanför. 

 
Fråga deltagarna: 
 

• Kommer ni på fler normer av detta slag?  
 
Spåna och diskutera tillsammans med deltagarna. 
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Del 2 – Kassakön 
 
Vi ska nu visa en norm som vi stöter på många gånger i vår vardag. Gör båda 
eller välj ut ett av alternativen – välj själva! 
  
Exempel 1:  Berätta att ni ska gestalta ett möte mellan två personer. Gå 
fram emot varandra och hälsa på varandra genom att ta i hand. Håll kvar 
handen och fortsätt att prata, håll på så i en minut så att gruppen hinner 
börja skruva på sig och tycka att det är roligt. Det spelar ingen roll vad ni 
pratar om, det viktiga är att det är ett samtal som flyter och kan kännas igen 
som ett första möte mellan två personer. Ni kan prata om vädret, en 
gemensam bekant etc. Fråga sedan gruppen hur det kändes. 
 

• Hur ska vi hälsa? När ska vi släppa? Hur länge ska vi hålla?  
 
Gör om hela hälsningsproceduren och fråga deltagarna hur och när vi ska 
”släppa” handskakningen. När gruppen känner sig nöjd kan ni fråga: Vem är 
det som har bestämt detta? Hur vet vi att det är såhär? Förklara att precis 
på det här sättet fungerar en norm, alla vet om den men ingen vet hur en 
har lärt sig eller vem som har bestämt att det ska vara så. 
 
Troligt är att det kommer komma upp påståenden som att det inte har med 
normer att göra, utan bekvämlighet. Gör då en poäng av detta genom att 
ändra på förutsättningarna för hälsningen, att ändra sammanhanget. 
Berätta att ni är kära och ska gå och handla och håller varandras händer på 
vägen till affären. Poängen är att handslaget skiljer sig mellan olika 
sammanhang, vilket är samma sak som med normer. 
 
Exempel 2: Här är en kö till kassan i en affär. Ställ dig tillsammans med din 
samtalsledarpartner i en kö med näsan åt samma håll. Var noga med att ni 
står med sidan mot deltagarna så att de tydligt kan se mellanrummet mellan 
er. Fråga deltagarna:  
 

• Hur nära ska vi stå? 
 
Den av er som står bakom den andre utbildaren flyttar först lite närmare, 
sen lite längre ifrån samtidigt som ni låter deltagarna säga ”närmare” eller 
”längre ifrån”. När gruppen känner sig nöjd med avståndet mellan ledarna i 
den tänkta kön, fråga: Vem är det som har bestämt detta? Hur vet vi att det 
är såhär? Förklara att precis på det här sättet fungerar en norm, alla vet om 
den men ingen vet hur de har lärt sig eller vem som har bestämt att det ska 
vara så. 
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Del 3 – Illustrera normer  
 
Övning: Att bryta en norm  
 
Poängen med den här övningen är att deltagarna ska få tänka kring och 
illustrera vanliga normer själva. Övningen ska vara rolig och få deltagarna 
att röra på sig. 
  
Gör så här: Dela in deltagarna i mindre grupper, ca 2-3 i varje grupp. Be 
dem nu tänka ut en norm de alla känner till och kan relatera till. Det kan t.ex. 
vara att inte prata med mat i munnen, sättet de hälsar på eller att inte stå 
för nära någon de pratar med. Övningen går nu ut på att grupperna ska göra 
en liten ”sketch” eller miniteater där de bryter normen. De ska alltså spela 
upp en scen där de t.ex. står för nära varandra när de pratar eller pratar 
med mat i munnen. Ge deltagarna lite tid att förbereda sig och samla sedan 
gruppen. Varje grupp spelar upp sin sketch och de andra deltagarna ska då 
gissa vilken norm det handlar om. Efter varje sketch kan ni också kort fråga 
gruppen: 
 

• Hur kändes det att bryta normen? 
• Varför tror ni att den finns? 
• Är det en bra eller dålig norm? Hindrar den människor på något sätt? 

 
Del 4 – Sammanhanget 
 
Vi har ganska bestämda uppfattningar om vad som är normalt och inte, och 
det vi tycker är normalt är oftast det som följer normen. När vi tänker att 
något är onormalt, vet vi alltså att den personen inte följer normen och det 
vi förväntar oss. Men vad som ses som normalt kan vara olika. Oftast så 
varierar normerna mellan de olika sammanhangen. 
 
Återkoppla till föregående övning genom att hälsa med ett handslag på din 
samtalsledarpartner eller ställ er i ”matkön” på nytt med det avstånd som 
deltagarna tyckte var lagom för en matbutik. Fråga gruppen:  
 

• Om vi skulle säga att vi var på en spelning med massa folk, hur nära 
skulle en kunna stå då för att följa normen? 

• Eller om vi stod på bussen? Eller om vi hade en relation av något 
slag? Kan ni komma på fler sammanhang i Sverige där normen om 
hur vi köar skiljer sig? 
 

Förklara att detta kallas att normer är beroende av tid och rum. Hur de 
förändras genom historien och av sammanhanget/situationen. Alltså är inte 
normer något som är hugget i sten eller måste vara så, utan de går alltid att 
förändra! 
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Del 5 – Makt och diskriminering 
 
Visa filmklippet ”Poesi för fiskar – Ta mig” (sök på YouTube) och/eller 
”Heterosexuellas rätt i samhället” eller ”Skolavslutningen” på umo.se. 
Diskutera: 
 

• Vad händer i filmen? 
• Känner ni igen er? 
• Vilken norm vill de belysa? 

 
Berätta för deltagarna att när vi pratar om normer finns det alltid en grupp 
som passar in i normen och som då får fördelar av det, medan den gruppen 
som inte passar in i normen ofta blir bestraffade. Fördelar och 
bestraffningar kan se ut på olika sätt, allt ifrån blickar, kommentarer eller 
frågor, till att lokaler, vårdcentraler, sex- och samlevnadsundervisningen 
eller t.o.m. lagar är anpassade efter de som följer normen. För att undvika 
att någon ska få fördelar eller bli bestraffad utifrån normen finns något som 
kallas diskrimineringslagen. Diskriminering är när någon blir orättvist 
behandlad. Detta är alltså förbjudet. Det finns några olika saker som finns i 
lagen, som någon alltså inte får bli orättvist behandlad på grund av, dessa 
kallas diskrimineringsgrunder. 
 
Berätta för deltagarna att ni pratade om diskrimineringsgrunderna under 
förra terminen i t.ex. Ellen träff 10 (om ni inte gjorde den träffen förra 
terminen gör det inget, men tänk då på att informationen är ny för 
deltagarna) och fråga: 
 

• Minns ni hur många diskrimineringsgrunder vi har i Sverige idag? 
• Kommer ni ihåg vilka? 

 
Låt deltagarna spåna fritt och skriv upp de grunder de kommer ihåg på 
tavlan/pappret. Om de inte kommer på alla kan ni ge ledtrådar tills ni har alla 
sju uppskrivna. 
 
De sju diskrimineringsgrunderna är: 
 
Kön (man/kvinna), Sexualitet (hetero/icke hetero), Ålder (äldre/yngre), 
Etnicitet (vit/icke vit), Religion (ateist/troende), Funktionalitet (fullt 
funktionell/funktionsnedsatt), Könsidentitet (cis/trans).  
 
Med diskriminering menas alltså att människor blir olika behandlade. Gå 
igenom alla/några av diskrimineringsgrunderna och fråga deltagarna vilken 
grupp de tror passar bäst in i normen, t.ex. funktionsnedsatta eller de med 
funktion, vita eller icke vita o.s.v. Var noga med att ni här pratar om grupper 
i stort och inte en sanning för varje individ. Förmedla att den grupp som 
tillhör normen i samhället också är den grupp som har mest makt. 
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Exempel att diskutera:  
 
Berätta om följande exempel på ett verkligt fall. Koppla det sedan till en 
maktsituation i vardagen där personer som passar in i normen får utöva 
makt mot personer som inte passar in i normen genom att bestämma var de 
får och inte får gå på toaletten. Koppla det till maktstaplarna 
funktionsnedsättning, könsidentitet och kön. 

 
Två män klädda i kjol var ute på en krog och skulle gå på toaletten. De 
valde toaletten med en person i byxor. Personer som var inne på den 
toaletten körde ut männen och sa att de inte fick gå där. De gick då till 
toaletten med kjolsymbol, men fick inte heller använda den. Vakten 
som tillkallats för att köra ut männen från toaletten föreslog att de 
skulle använda den toalett som hade en rullstol på dörren. 

 
Berätta att vi i Ellen/allan tycker det är orättvist att vissa människor får 
fördelar och andra får det svårare på grund av att det finns normer. Detta är 
något vi vill synliggöra och ändra på!  
 
Fler verkliga exempel: 
 
Dessa exempel är verkliga fall av diskriminering de senaste åren ni kan läsa 
upp och diskutera med deltagarna om ni har tid och gruppen verkar 
intresserad. Ni kan också välja ut något/några av nedanstående exempel. 
 
Förklara att Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet som jobbar 
med att hjälpa människor som utsatts för diskriminering att stämma den 
som diskriminerat. Läs upp skadeståndet i samband med att ni läser upp 
diskrimineringen för att visa på upprättelse och inte befästa en offerroll, 
utan istället peka ut de som diskriminerade och att det får konsekvenser. 
 
Etnisk tillhörighet 2011-04-29  
En hyresvärd i Avesta nekade en kvinna att hyra lägenhet med hänvisning 
till att hon är rom. Diskrimineringsombudsmannen anser att värden utsatt 
kvinnan och hennes barn för diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet. Hyresvärden fick betala kvinnan och barnen 120 000 kronor. 
 
Kön och etnisk tillhörighet 2009-12-16 
En kvinna med icke-svensk etnisk tillhörighet sökte ett jobb som lärare på en 
gymnasieskola i Hallsberg. Kvinnan uppfyllde kraven för den aktuella 
tjänsten. Trots det blev hon inte kallad till anställningsintervju. Istället 
kallades fyra unga män med svensk etnisk tillhörighet till 
anställningsintervju. Två av dem var inte behöriga gymnasielärare i 
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matematik och ingen av dem hade lika lång yrkeslivserfarenhet som 
kvinnan. En av männen blev också anställd. 
Kvinnan anmälde fallet och fick 40 000 kronor i skadestånd. 
 
Kön 2011-05-25  
En som jobbade på Arbetsförmedlingen skulle hjälpa en bonde att anställa 
en som skulle hjälpa till på gården. Arbetsförmedlingen sa till bonden att han 
skulle undvika att anställa en kvinna, eftersom hon kunde bli gravid. Detta 
dömdes som könsdiskriminering. Kvinnan fick 150 000 kronor. 
 
Religion 2011-05-13  
Ett fall av diskriminering på Stockholms hotell- och restaurangskola. En 
kvinnlig elev förbjöds av skolan att bära huvudduk på serveringslektionerna. 
Skolan fick betala 40 000 kronor till eleven. 
 
Sexualitet 2011-02-24 En man i Växjö blev kallad ”jävla bög” av kocken när 
han klagade på restaurangens mat. Diskrimineringsombudsmannen stämde 
restaurangen för diskriminering som har samband med sexuell läggning. Det 
slutade med att mannen fick 5 000 kronor av restaurangen. 
  
Sexualitet 2010-05-17 
Ett lesbisk kvinna i Stockholm ville genomgå en medicinsk utredning för att 
bli inseminerad, alltså bli gravid. Hon kontaktade sin vårdcentral för en 
medicinsk utredning. Men vårdcentralen ville inte ta emot henne ”eftersom 
det är så komplicerat med lesbiska par”, utan hänvisade till en speciell 
mottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor. 
Diskrimineringsombudsmannen krävde 100 000 kronor i 
diskrimineringsersättning till kvinnan, hur det gick vet vi inte. 
 
Funktionsnedsättning 2011-07-05  
En kvinna med funktionsnedsättning sökte försäkring hos Swedbank till sitt 
företag. Hon fick avslag på ansökan, bl.a. med hänvisning till att hon var döv. 
Kvinnan fick 70 000 kronor. 
 
Könsidentitet eller uttryck 
Se det tidigare exemplet med männen som ville gå på toaletten. 
 
Ålder 
Här finns än så länge bara fall av människor som sagt att de blivit 
diskriminerade för att de varit för gamla. Inga fall har anmälts där någon har 
blivit diskriminerad på grund av sin unga ålder. Det är alltså fortfarande 
alldeles för accepterat i samhället för att någon ska förstå att de faktiskt blir 
diskriminerade när någon behandlar dem orättvist p.g.a. deras låga ålder. 
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Vithetsnormen  

 
Vi kommer nu att fokusera på diskrimineringsgrunden etnicitet och den så 
kallade vithetsnormen, d.v.s. att vithet idag är en norm i vårt samhälle. 
 
Övning: Jag tolererar dig!  
 
Syfte: Att skapa en förståelse för maktförhållanden som vanligtvis inte syns 
utan snarare ses som snällhet, samt visa ett exempel på hur 
normpersonernas makt tar sig uttryck. Visa hur den som tolererar någon har 
möjlighet att välja om den vill tolerera ”brytaren” eller ej och hur 
normpersoners makt befästs av detta. 
 
Gör så här: Placera deltagarna i en halvcirkel och ställ dig i mitten av 
denna. Din samtalsledarpartner sätter sig bland deltagarna i halvcirkeln. 
Berätta inte vad ni ska göra. Den samtalsledaren som står bland deltagarna 
börjar nu ge neutrala kommentarer till den andra utbildaren, denna får 
endast svara med ett Tack . 
 

1. Jag ser att du har en blå tröja på dig, och jag tolererar dig för det.  
2. Jag ser att du har två öron, och jag tolererar dig för det.  
3. Jag ser att du har skor på dig, och jag tolererar dig för det.  
4. Jag ser att du har ljust hår, det är helt okej för mig. 
5. Jag ser att du har blå ögon, det är helt okej för mig.  
6. Jag ser att du har ljus hy, det är helt okej för mig.  
7. Jag ser att du gillar att dansa runt en midsommarstång, det är helt 

okej för mig.  
8. En på min mammas jobb är också vit, så du är helt okej för mig.  
9. Jag skulle kunna tänka mig att ha dig som granne, trots att du är ljus.  

 
Fråga deltagarna: Hur upplever ni det här, hur känns det? Var finns makten i 
den här situationen och vem har den? I verkligheten, vem tror ni har makt 
att tolerera någon annan? Om vi kopplar till normer – är det den som passar 
in i normen eller den som står utanför den? Känner ni igen situationen från 
verkligheten? Hur förväntar vi oss att den som blir tolererad ska reagera? 
Låt också ledaren säga något om hur det kändes att bli tolererad. 
 
Om ni har tid och gruppen verkar intresserad kan ni låta deltagarna 
gå runt i rummet och ge varandra kommentarer av liknande slag. Den som 
tar emot kommentaren får bara svara Tack. Fråga deltagarna hur det 
kändes när de själva fick ta emot kommentarerna och inte bara lyssna. 
 
Berätta för deltagarna att ett sätt som normer och makt tar sig uttryck är 
genom tolerans, att de som är en del av en viss norm ska tolerera de som 
inte är det. I samhället kan vi se tydligt hur normer ger vissa personer makt 
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att tolerera andra. Det är självklart att de som tillhör normen ska ha makt, 
därför behöver vi oftast inte ens nämna det. Tyvärr är tolerans väldigt 
vanligt, nästan all politik och pedagogik bygger på tolerans, trots att det 
leder till ojämn maktfördelning och orättvis behandling. 
 
 
Övning: fi lmklipp 
 
Material: Dator/telefon/TV eller liknande med tillgång till internet. 
 
Visa filmklippet ”Ung & Dum - vithetsnormen” (sök på You Tube) om 
gruppen inte sett det förut.  
 
Diskutera: 
 

• Vad tycker ni om filmen? 
• Har ni själva/någon ni känner blivit behandlad annorlunda p.g.a. 

hudfärg eller etniskt ursprung? 
• Varför tror ni att det är så här? 

 
Avsluta övningen med att visa filmklippet ”Vitskallar – en film av Ung&Dum” 
(sök på You Tube). Ni kan även se ”Krogkön” på umo.se. 
 
Diskutera: 
 

• Vad händer i filmen? 
• Vilket budskap är det filmen vill förmedla? 

 
 
Övning: Bikupor om rasism 
 
Syfte: Att göra deltagarna medvetna om vad rasism är och hur den kan ta 
sig uttryck. 
 
Gör så här: Dela in deltagarna i mindre grupper, 2-3 i varje grupp är lagom. 
Skriv ordet ”rasism” på en whiteboard eller ett stort papper och låt 
deltagarna prata om detta en stund i grupperna. Fråga efter några minuter i 
tur och ordning de olika grupperna vad de kommit fram till och skriv det på 
tavlan/pappret.  
 
Fråga deltagarna: 
 

• Vad tänker ni när ni hör ordet? 
• Vad är rasism? 
• Kan vi göra något åt det? 
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Rita en gungbräda som lutar åt ena hållet – den är i obalans. Berätta för 
deltagarna att det är så här det ser ut idag i Sverige, det är snett och i 
obalans. Skriv ordet ”rasism” på den tyngre sidan av gungbrädan och 
förklara att rasismen gör att vissa människor åker upp och vissa människor 
åker ner när det handlar om makt. Rasismen medför att människor blir olika 
behandlade på grund av hudfärg, kultur, religion och ursprung i världen. 
Rasismen handlar inte bara om hat mot någon på grund av dessa grunder, 
utan även att behandla människor olika på grund av hudfärg, kultur, religion, 
och ursprung i världen är också rasism.  
 
Sudda sedan ut den ”sneda” gungbrädan och rita en ny, en som är jämn. 
Skriv ”rasism” på den ena sidan av gungbrädan. Berätta att det går att få 
Sverige i balans – detta kallas att Sverige ska bli antirasistiskt. Skriv 
”antirasism” på den andra sidan av gungbrädan. Antirasism handlar om att 
vara aktivt emot rasismen, att ta ställning emot rasismen. Antirasismen 
måste alltid vara större än rasismen, så att gungbrädan börjar luta åt rätt 
håll och hindrar att rasismen tar över. Ta med denna tanke till nästa övning! 
 
 
 Värderingsövning: Fyra hörn om vithetsnormen 
 
Syfte: Övningen syftar till att ifrågasätta vithetsnormen och diskutera 
människors lika värde i Sverige. 
    
Gör så här: Sätt upp fyra lappar, märkta med A, B, C och D, i rummet. Läs 
upp ett påstående och de fyra svarsalternativen. Det fjärde förslaget är ett 
öppet hörn. Dit går en om en inte håller med om något av de tidigare, utan 
istället har kommit på ett eget förslag. Låt deltagarna gå till det hör de 
håller mest med om och diskutera sedan hur gruppen har svarat. 
 
Påståenden: 
 
Du och ditt fotbollslag spelar seriefinal. Det är laddad stämning och när din 
lagkompis snyggt lyckas sno bollen från en motspelare blir motspelaren sur 
och muttrar jävla svartskalle efter din lagkompis. Vad gör du? 
 

A. Säger till motspelaren högt och bestämt. Ropar sedan efter domaren 
och berättar vad som hänt. 
 

B. Uppmärksammar frågan genom att gå av planen. Får inte alla vara 
med och spela på samma villkor vill du inte vara med alls. 

 
C. Säger åt tränaren efteråt att kontakta fotbollsförbundet och höra hur 

de egentligen jobbar med antirasism. Du kräver dessutom av tränaren 
att den aldrig ska låta någon av sina lagspelare kränkas.  
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D. Öppet hörn.   

    
    
Du och några från klassen är på McDonalds. En i gänget säger plötsligt: ”Det 
är typ bara blattar här” Du undrar varför din klasskamrat var tvungen att 
poängtera vilken etnicitet de flesta på platsen hade. Vad gör du? 
 

A. Blir inspirerad att gå hem och skriva ditt skolarbete i svenska om 
vithetsnormen och vardagsrasism. 
 

B. Frågar om hen hade poängterat etniciteten på de i rummet om det 
bara hade varit vita/”svennar” där, och frågar varför den då var 
tvungen att poängtera att det bara var blattar där. Vad spelar 
etniciteten för roll? 

 
C. Går till din rektor och har med dig en hel massa exempel på hur 

rasismen syns och säger att ni borde starta antirasistiska temaveckor. 
 

D. Öppet hörn.  
 
 
Du tar hand om ett barn ibland på eftermiddagarna för att tjäna lite extra 
pengar. Du och barnet sitter och ritar och du får frågan ”kan du ge mig den 
hudfärgade pennan?”. Du undrar vilken penna barnet menar och barnet 
pekar då på den som är hudfärgad enligt vita människors hudfärg. Vad gör 
du? 
 

A. Förklarar för barnet att det ju finns fler hudfärger, och att det därför 
finns många hudfärgade pennor. 
 

B. Skriver ett inlägg på din blogg om händelsen och lär samtidigt ut om 
hur vithetsnormen och rasismen hör ihop. 

 
C. Berättar om händelsen för barnets familj och passar på att berätta 

om vithetsnormen som skapar rasism och ger tips på hur de kan vara 
mer antirasistiska med barnet. 

 
D. Öppet hörn. 

 
 
Du och de andra i klassen har lektion med skolsköterskan om kärlek, 
kroppen och sex. Ni får en varsin bok där det står lite om känslor och sex. Du 
läser lite i den och tycker den är helt okej, ända tills du kommer till ett 
kapitel som heter ”Dom kallar oss invandrare”. Kapitlet handlar om hur 
”invandrare” är och om hur kärlek och förhållanden fungerar i ”deras” 
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kultur. Bl.a. står det om att kvinnor i ”invandrarkulturer” inte har så mycket 
frihet när det kommer till att ha kärleksrelationer eller sex. Det står även om 
hur ”svenskar” och ”invandrare” gör när de tar kontakt. Du tänker att det är 
helt sjukt att ni fått en sådan bok genom skolan. Vad gör du? 
 

A. Går till skolsköterskan och säger att denne inte får dela ut rasistiskt 
material i undervisningen! Det gör att unga människor får svårare att 
ta kontakt med de människor de faktiskt tycker om eftersom de 
tänker att de måste vara på ett visst sätt eftersom de läst ”hur det 
är” i boken. 
 

B. Kontaktar bokförlaget och säger att de inte får ge ut texter som lär ut 
fördomar på det här sättet. Det är faktiskt rasistiskt! Det kommer 
bara göra att fler tror att fördomar som finns stämmer, och skapa 
klyftor mellan människor. 

 
C. Ber din lärare om att få 10 minuter av klassrådstiden för att berätta 

om varför de inte ska läsa/ta till sig det som står i boken. 
 

D. Öppet hörn. 
   
 
 Avsluta träffen: 
 

• Sammanfatta vad ni pratat om idag. 
• Gör en runda. Hur var dagens träff?  
• Avsluta med att berätta för deltagarna att ni nästa gång ska prata om 

ålder och makt. 
• Påminn om frågelådan om ni har någon. 
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Träff 2: Lil la du – om ålder och makt 
 
För samtalsledarna att läsa innan träffen:  
 
Inom Rädda Barnens Ungdomsförbund talar vi om en åldersmaktsordning 
där barn och unga systematiskt underställs vuxna. Precis som andra 
maktordningar, såsom kön, etnicitet eller sexualitet, så ges en grupp 
människor fördelar och privilegier på en annan grupps bekostnad. När vi 
tittar på ålder ser vi att vuxna ges fördelar i samhället på barn och ungas 
bekostnad. Sedan 2009 har ålder varit inskriven som egen kategori i 
diskrimineringslagstiftningen. Trots detta är det fortfarande en bortglömd 
och i vissa fall en uttalat oviktig diskrimineringsgrund, både inom 
universitetsvärlden, i politiken och i civilsamhället. Att det är så är inte så 
konstigt, just ålder som kategori skiljer sig en del från övriga 
diskrimineringsgrunder. Det förvånande är att ingen pratar om de 
mekanismer inom åldersmaktsordningen som gör att den upplevs som 
oviktig, rättvis och legitim, så vi en gång för alla kan bryta med den. 
 
Rättvis eftersom du växer ur den  
 
En första mekanismen inom åldersmaktsordningen, som gör den unik vid 
sidan av de andra diskrimineringsgrunderna, går ut på att maktordningen 
ska ses som legitim och rättvis. Detta anser vi är en skev utgångspunkt. Hur 
kan diskriminering bagatelliseras och ses som rättvis? Retoriken är 
uppbyggd såhär: Eftersom du en gång kommer ”växa ur” den förtryckta 
positionen och ”växa in” i den förtryckande positionen när du blir äldre blir 
det rättvist, det gäller bara för dig att hålla ut. 
 
Den andra mekanismen inom åldersmaktsordningen som gör den unik är just 
det faktum att vuxna har erfarenhet av att både vara förtryckt på grund av 
sin ålder, samtidigt som de förtrycker andra barn och unga på grund av 
ålder. På så sätt kan förtrycket bagatelliseras. Samtidigt kan vuxna hänvisa 
till sin tid som barn och unga och på så sätt ta sig rätten att tolka och förstå 
barn och unga och den utsatta situationen det medför. Den vuxne kan säga 
att ”jag har ju själv varit barn, därför förstår jag barn och hur det är att vara 
barn” och på så sätt företräda barns talan och ta beslut åt barn och unga. 
Med hänvisning till denna retorik utestängs barn och unga helt ur olika 
samhälleliga processer. Om vi tar samma retoriska tänk och översätter till 
diskrimineringsgrunden kön blir det tydligt att resonemanget är absurt: Jag 
som man kan sätta mig in i och förstå kvinnors situation. Därför behöver vi 
inte ha några kvinnor representerade i denna process, eftersom jag kan föra 
kvinnors talan och ta beslut åt kvinnor. 
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Den nedvärderande barnsynen syns även i samhälleliga föreställningar av 
vem det är som är kompetent och erfaren. Det finns en stark föreställning 
att det är de vuxna som har den ”verkliga” förmågan, kompetensen och 
kunskapen. Att rakt av köpa de nedvärderande föreställningarna av barn och 
unga är väldigt vanligt och få reflekterar över vad det verkligen får för 
konsekvenser. Många tillskriver vuxna större erfarenhet än barn och sätter 
en stor punkt efter det påståendet. Men eftersom erfarenhet och kompetens 
är tomma ord utan innebörd då det inte sätts in i ett sammanhang undrar vi 
alltid; erfarenhet och kompetens av VAD? Hur det är att vara elev i skolan? 
Barn och ungas politiska intressen? Hur det är att växa upp med 
alkoholiserade föräldrar? Hur infrastrukturen ska ändras så skolvägen 
upplevs som trygg och så vidare in det oändliga. Precisera vad för slags 
erfarenhet vi är ute efter, annars söker du inte svaren från de VERKLIGA 
experterna. 
 
Andra klassens medborgare 
 
Att barn och ungas kompetens och förmåga nedvärderas leder även till att 
barn och unga inte ses som fullvärdiga medborgare. När vi pratar om barn 
och unga pratar vi om dem som ”vår framtid” eller något vi måste ”fostra” 
inför deras stundande ”vuxendom”. Att du som barn ska läras så att du i 
framtiden, när du blivit vuxen, kan bidra och göra positiva saker för 
samhället. Tiden dessförinnan, barndomen, är en passiv transportsträcka 
där du ska läras upp av vuxna. I forskning så pratas det om detta i termer av 
barn kan liknas med ”human becoming” medan vuxna är ”human being”. 
Det är på hög tid att vi bryter med dessa föreställningar av barn/unga och 
vuxna. Vi vet för mycket om åldersmaktsordningen och dess komponenter 
för att fortsätta blunda för den. Framförallt vet vi att ålder handlar om makt, 
makt som ska utjämnas. 
 
Syfte med träffen: Att belysa ålder och ungas rättigheter i förhållande till 
makt. Träffen syftar till att förstå och diskutera hur samhället ser ut idag i 
fråga om barn och ungas rätt att påverka. 
 
 
Träffen i praktiken: 
 
Inled träffen:  
 

• Börja med en runda för att värma upp deltagarna.  
• Berätta att dagens tema är ålder och makt. 
• Uppmärksamma deltagarna på att frågelådan (om ni har någon) finns 

om de har några frågor. 
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Lek: Hela havet stormar  
 
Syfte: Att på ett roligt sätt visa på vad normer är och hur de kan ta sig 
uttryck samt återkoppla till föregående träff. Visa på att det finns orättvisor, 
men att det inte räcker med att vi vet om dem. Vi måste jobba mot dem 
också! 
 
Material: Stolar och mycket plats.  
 
Gör såhär: Ställ stolarna på rad med ryggarna mot varandra i mitten av ett 
rum. Det ska vara en stol färre än antalet deltagare. Sätt på musik och låt 
deltagarna gå runt stolarna. När musiken stoppas ska deltagarna försöka 
sätta sig ned och den som blir utan stol åker ut. 
 
Säg nu att det var en provomgång, och att ni ska lägga till lite saker. Peka på 
en fjärdedel av deltagarna och säg till dem att de kan gå och ställa sig vid en 
vägg ”så länge”. Peka på hälften av de som är kvar och säg att de ska få en 
liten specialare. Ställ den ena samtalsledaren två meter från ena änden av 
stolsraden och säg att dessa, förutom att gå runt stolarna, även måste 
runda samtalsledaren och göra en high-five varje gång de passerar. Säg att 
resten ska göra som vanligt. 
 
Sätt igång musiken igen och lek vidare. Ta bort en stol varje gång. Ganska 
snart kommer alla med specialregeln ha åkt ut, de som bara får titta på är 
uttråkade och de som vinner var de som tillhörde den gruppen som inte 
behövde ta några omvägar. Var under lekens gång vaksam på kommentarer 
som kommer upp, såsom att ”Haha, ni måste springa runt samtalsledaren” 
eller ”Yes, jag vann!” och ta upp dem i diskussionen efter övningen. 
 
Samla gruppen, genom att be dem ta varsin stol och sätta sig i en ring, när 
leken är slut. Fråga deltagarna: 
 

• Hur kändes det att vinna? 
• Hur kändes det att inte få vara med?  
• Hur kändes det att behöva springa extra långt varje gång?  
• Vad var det som gjorde att just den som vann kunde vinna?  
• Vad tyckte ni om reglerna?  
• Varför sa ingen något? Viktigt att säga detta med eftertryck i rösten 

och ta en lång konstpaus, så att deltagarna få chansen att reflektera 
och att det får sjunka in.  

• Vem har lättast för att säga ifrån och skapa förändring? 
 
Fråga sedan deltagarna: Om vi översätter denna lek till verkligheten, vilka 
grupper är det som får enklare regler och fördelar? Jämför leken med 
åldersmaktsordningen i det politiska deltagandet, med riksdagen som 
tydligt exempel. De som står och tittar på blir de som är under 18 år och inte 
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får rösta eller vara med i riksdagen. De som tvingas ta omvägen blir de som 
är unga, men över 18 år och sitter i riksdagen. De får vara med men inte på 
samma villkor. De som bara behöver gå runt stolarna blir de medelålders i 
riksdagen som tillhör samhällets normgrupper. 
 
Berätta: När vi ser på samhället så ser vi att vissa har lättare och vissa har 
det svårare. Det är många som ser eller vet om orättvisorna, det är få som 
tycker det är rättvist, men ändå är det nästan ingen som säger något. 
Återkoppla till diskrimineringsgrunden ålder (träff 1) och berätta för 
deltagarna att makt kan vara väldigt orättvist fördelad beroende på ålder. 
 
Tänk på: Övningen kan bli lite olika från gång till gång. Ibland är det någon 
av dem som måste stå bredvid och titta på eller någon av dem som måste 
springa runt ledaren som frågar ”varför?” eller protesterar lite. Det är dock 
sällan någon av dem med de bra reglerna som protesterar. Detta kan du 
göra en grej av. Svara bara ”ni får se” på frågor eller protester som kommer 
från dem som har fått sämre regler. I slutdiskussionen använder du då detta 
genom att ställa frågan: Vilka var det som sa ifrån? och Varför sa ingen med 
de bra reglerna något? 
 
Ibland kan förklaringar som att ”Vi lyssnar ju på dig för att du är ledare” 
komma som förklaring till varför vi inte sa något. Fråga då ”Ska vi acceptera 
att en ledare behandlar folk orättvist bara för att den är ledare?” Om det 
behövs kan du alltid jämföra med en diktator. Om någon av de med sämre 
förutsättningar i leken protesterade mot reglerna, gör en grej av att du 
svarade ”ni får se”. Säg att det ibland kan vara så att göra motstånd när en 
ledare ger sken av att det finns ett syfte eller en poäng med att skapa olika 
förutsättningar. Förklara att det dock sällan kommer något syfte senare, 
utan att det bara är ett sätt att tysta ner människor genom att få dem att bli 
passiva och vänta på den förklaring eller utdelning som aldrig kommer. 
 
 
Övning: Heta stolen om ålder 
 
Syfte: Att sätta igång tankarna och få deltagarna att få upp ögonen för hur 
åldersmaktsordningen kan ta sig uttryck i deras vardag.  
 
Gör så här: Förklara att med makt menar vi att vissa individer har det 
lättare i samhället medan andra har det tuffare. I denna övning kommer 
makten synliggöras genom att visa på vem som har tolkningsföreträde, vem 
samhället är anpassat efter, vem som bestämmer och vem det är som 
förväntas veta och kunna saker. Ställ stolar i en ring så alla sitter på varsin 
stol. Placera också en extra stol i ringen. Samtalsledaren sitter med i ringen, 
men deltar inte själv i övningen. De som håller med om ett påstående reser 
sig och byter stol. De som inte håller med sitter kvar. Fråga deltagarna 
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varför de svarat som de gjort efter varje påstående alternativt ta upp 
påståendena till diskussion efter övningen. 
 
Påståenden: 
 

• Jag gillar att borsta tänderna.  
• Jag har blivit dumförklarad (vuxna säger att du inte kan en viss sak 

eller förklarar något övertydligt eftersom de tänker att du inte kan) 
på grund av min ålder.  

• Vuxna brukar komma fram till mig och be mig om råd.  
• Jag har blivit förlöjligad på grund av att jag är ung, till exempel 

genom ett skämt om att jag har låg ålder.  
• Jag har varit med om att det jag sagt inte tagits på allvar.  
• Som ung har jag oftast sista ordet i en argumentation.  
• Jag har fått höra ”det där fattar du när du blir äldre”.  
• När jag är utomhus, på stan, på en buss eller så, kan jag se hur unga 

personer säger åt och tillrättavisar äldre när de tycker att de beter sig 
fel.  

• Jag har blivit nedvärderad på grund av min ålder, till exempel blivit 
kallad lilla du, lilla gumman, lilla gubben, lilla vännen etc. 

• Jag har fått höra ”det där kommer du inte klara av eller lyckas med” 
• Jag har fått övertala en vuxen om att jag visst kan ta ansvar. 
• Jag har varit med om att en vuxen frågat ”och hur gammal är du 

då?”. 
• Jag har fått höra att jag är en förebild för vuxna. 

 
Berätta att det finns makt runt omkring oss hela tiden. Makt som ofta är 
osynlig, men nu har vi fått några exempel på hur makt kan visas eller ta sig 
uttryck. Vi tar två påståenden till: 
 

• Jag har blivit informerad om mina rättigheter som ung. 
• Jag har varit med om att en vuxen sagt ifrån när vuxna bestämmer 

över barn och unga.  
 
Berätta att det finns maktskillnader mellan unga och vuxna, något som 
borde belysas och diskuteras oftare så att skillnaderna kan bli mindre. 
 
Diskutera: 
 

• Tycker ni att unga har begränsat inflytande idag? 
• Om ja, vad tror ni det beror på? 

 
Tänk på: Deltagarna kan säga något i stil med att ”så vi behöver alltså inte 
lyssna på lärarna?” Viktigt att bemöta detta och förklara att en lärare har 
makt genom sitt yrke. Det är inte makt som kommer med yrken som vi 
ifrågasätter just idag, på samma sätt som att vi inte ifrågasätter rektorns 
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makt över lärarna. Men poängtera att en däremot ska vara vaksam på att 
lärare precis som alla oss andra lever med normer och föreställningar som 
gör att vi kan befästa maktobalanser och att det är de vuxnas ansvar att 
ingen blir orättvist behandlad. Poängtera att det inte finns någon vits med 
att skapa motsättningar mellan lärare/elever, eller mellan de olika 
årskurserna. Det är i samarbetet mellan alla på skolan som arbetet med att 
utjämna makt som kommer med normer blir mest effektiv. 
 
 
Övning: fi lmklipp 
 
Syfte: Att på ett enkelt och tydligt sätt förklara för deltagarna vad 
åldersmaktsordningen är. 
 
Material: Dator/telefon/TV eller liknande med tillgång till internet samt 
några dagstidningar (ta gamla, gratistidningar fungerar utmärkt, eller köp 
och kvittoredovisa sedan). 
 
Gör så här: Visa filmklippet ”Ung & Dum – ålder som maktordning” (sök på 
YouTube). Även om gruppen sett klippet förut (t.ex. i Ellen, träff 11) kan det 
vara bra att fräscha upp minnet lite. 
 
Diskutera: 
 

• Vad tycker ni om filmen? 
• Känner ni igen er? 
• Varför tror ni att det är så här? 

 
Säg att ni nu ska genomskåda det här, precis som de pratade om i slutet av 
filmklippet. Dela ut några tidningar till gruppen och låt dem bläddra i dem 
en stund. Ni kan jobba i helgrupp eller i mindre grupper. Låt deltagarna prata 
ihop sig några minuter. Diskutera: 
 

• När skrivs ålder ut och i vilka fall lyfts det fram som ett problem? 
• Vem får höra att en lyckats trots sin ålder, unga eller gamla? 

 
Avsluta övningen med att visa filmklippet ”Anställningsintervjun” på umo.se. 
 
Diskutera: 
 

• Vad händer i filmen? 
• Vilket budskap är det filmen vill förmedla? 
• Känner ni igen er? 
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Övning: Rollkort 
 
Syfte: Att belysa kopplingen mellan ålder och makt. Deltagarna ska få upp 
ögonen för fördomar kring ålder, framgång och engagemang. 
 
Material: Rollkort att dela ut till deltagarna (finns i bilaga 1, längst bak i 
materialet).  
 
Gör så här: Dela in deltagarna i grupper om två eller tre. Dela sedan ut de 
fem rollkorten, ett kort till varje grupp, och låt grupperna diskutera: 
 

• Hur tror ni att personen är som person? 
• Hur gammal är personen? 
• Varför tror ni den åldern? 
• Kan ni se någon koppling i hur ålder hänger ihop med makt? 

 
Gå i tur och ordning igenom vad varje grupp kommit fram till. När ni 
diskuterat alla rollkorten i helgrupp, berätta då för deltagarna rollkortens 
verkliga ålder. Gå igenom dem kort för kort. 
 

1. Du är riksdagsledamot och grundare av en stor förening med över 
100.000 medlemmar. (Anton Abele som startade föreningen Stoppa 
Gatuvåldet och som blev invald i riksdagen 2010, 18 år gammal) 
 

2. Egen företagare med ett miljonföretag. Bor i en storstad. 
(Blondinbella med en av Sveriges största bloggar. Hon driver en egen 
tidning, har skrivit en bok, har egen klädkollektion och är en allmänt 
känd profil i media)  

 
3. Du är ganska känd inom kultursektorn i Sverige, både inom film och 

musik och har en flera år lång karriär bakom dig. Du får mycket 
uppmärksamhet i media. (Rebecca från duon Rebecca & Fiona, 19 när 
hon startade en klubb på SpyBar i Stockholm och hade då redan 
medverkat i 6 filmer eller TV-serier)  

 
4. Stor idrottsperson som varit med i de största tävlingarna nationellt 

och även i en del internationella tävlingar. Du växte upp i en 
medelstor stad och har tre systrar. (Karolina Klüft, 19 när hon var med 
i EM 2002)  

 
5. Du har skrivit en roman som blivit storsäljare. Boken har senare också 

blivit film. Din pappa är politiker på nationell nivå. (Cecelia Ahern, 
skrev romanen P.S. I love you när hon var 20 år. Boken har sålts i 
över 40 länder och även blivit film) 
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Diskutera: 
 

• Om ni trodde att personerna var äldre än de var, varför tänkte ni så? 
• Hur ofta tror ni att dessa personer fått höra att de är duktiga trots sin 

ålder, eller blivit berömda i samma andetag som deras ålder nämnts?  
• Vilka fördomar finns i samhället kring ålder och framgång eller ålder 

och engagemang?  
• Vad gör de här föreställningarna för ungas möjligheter att få makt? 

 
 
Övning: Förväntningar utifrån ålder 
 
Syftet: Att deltagarna ska få förståelse för ålder som maktordning, hur den 
skapas och hur den upprätthålls. Vi kommer gå in på hur maktordningar 
skapas genom konstruerade motsatsförhållanden, att gruppen vuxna och 
barn målas ut som varandras motsatser, precis som män målas ut att vara 
motsats till kvinnor. 
 
Material: Whiteboard eller stort papper samt dator/telefon/TV eller 
liknande med tillgång till internet. 
 
Gör så här: Rita upp ett streck på tavlan/papperet och skriv vuxna på ena 
sidan, och unga på andra sidan. Säg att vi nu ska prata om hur allmänheten 
ser på vuxna och unga. Poängtera att vi pratar om förväntningar och 
fördomar, inte hur någon är. De ska inte tänka efter deras personliga åsikt. 
För att förtydliga kan du fråga:  
 

• Om vi frågar 1000 människor på stan om ord de tycker beskriver 
vuxna eller barn och unga, vad skulle de svara då? 

 
Be deltagarna ropa ut ord som beskriver barn och unga, och gör sedan 
samma sak med vuxna. Den ena samtalsledaren leder diskussionen, medan 
den andra skriver upp på tavlan. Poängtera att detta är inte är hur vuxna 
och barn/unga faktiskt är utan samhällets bild, föreställningar och 
förväntningar av barn och unga - en orättvis bild. Fråga sedan deltagarna: 
 

• Var finns de flesta positiva orden?  
• Var finns de flesta negativa orden?  
• Om vi sätter ett o framför vuxenorden, vad händer med orden då? Är 

de fortfarande för vuxna?  
• Vad får det för konsekvenser när bilden av barn och unga är negativ?  
• Vilka, vuxna eller unga, ger du helst makt utifrån orden på 

tavlan/papperet? 
• Vad får vuxna för fördelar av att uppfattas och förväntas vara på det 

här sättet? 
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• Vad får detta för konsekvenser för barn och ungas möjligheter att få 
makt? 

 
Det vi, med största sannolikhet, såg i den här övningen är att det finns en 
positiv syn på vuxna medan det finns en negativ syn på barn och unga. Det 
är ingen slump att resultatet blev som det blev, i alla grupper som gör den 
här övningen blir resultatet detsamma. Det visar att detta är en generell bild 
av barn och unga. Skriv upp ordet Åldersmaktsordningen på tavlan. 
Berätta att ordet alltså betyder att vuxna, som grupp, idag har mer makt än 
barn och unga, och att vuxna också har makt över barn och unga. 
 
Diskutera: 
 

• Orden kunskap och erfarenhet, vilka brukar de förknippas med – unga 
eller vuxna? 

• Vad betyder orden egentligen?  
• Vem har mest kunskap om hur det är att vara elev i skolan nu?  
• Vem har mest erfarenhet av hur det är att växa upp med sociala 

medier, datorer och mobiltelefoner?  
• Ser alla människors erfarenhet likadan ut när de är vid en viss ålder, 

så att alla 50-åringar har en sorts erfarenhet och alla 15-åringar en 
annan sort?  

• Vad kan vi göra om någon säger att unga inte borde ha makt för att 
de är okunniga och oerfarna?  

 
Om det nästan bara blir negativa ord i övningen:  Sudda ut de 
negativa orden som stod under rubriken unga och säg åt klassen att ni nu 
ska fylla på med positiva ord, t.ex. kreativ, nyfiken, ansvarstagande, modern, 
pigg, flitig, påhittig, artig, rolig osv. Berätta att det finns många positiva ord 
som också kopplas ihop med barn och unga, men att det är de negativa 
orden folk ofta kommer att tänka på. Detta är också en del av 
åldersmaktsordningen, men eftersom vi kan komma på alla dessa positiva 
ord så finns det stor möjlighet att förändra den negativa och fördummande 
synen på barn och unga. 
 
Avsluta övningen med att visa filmklippet ”När börjar mitt liv” på svtplay.se 
(gå in på SVT Plays hemsida och sök på titeln alternativt på ”15 – Det är mitt 
liv” och leta dig därifrån fram till klippet). Diskutera: 
 

• Vad tycker ni om klippet? 
• Vem är det som tar ansvar här? 
• Vad skulle ni säga till vuxna som menar att unga inte kan ta ansvar? 
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Lek: Fruktsallad 
 
Syfte: Att få upp energin bland deltagarna och få dem att skratta. 
 
Gör så här: Alla ska sitta i en ring på varsin stol, förutom en av 
samtalsledarna som ska stå i mitten och inte ha någon stol. Se till att ringen 
är tät så att stolarna står intill varandra hela varvet runt. Förklara att vi nu 
ska leka leken fruktsallad för att få in mer energi. Samtalsledaren i mitten av 
ringen delar nu in deltagarna i olika lag. Räkna och peka på var och en och 
dela in dem i följande lag: 
 

• Kreativ 
• Nyfiken 
• Ansvarstagande 

 
Berätta att orden beskriver egenskaper hos barn och unga (ni kan också ta 
andra adjektiv ni kom på i förra övningen). Skriv upp de tre 
kategorierna/lagen på tavlan så att de kan titta där om de har svårt att 
komma ihåg vilka lag det fanns. 
 
När alla blivit indelade i ett lag förklarar du att du nu kommer att säga ett av 
orden, varpå alla som är med i det laget ska resa sig och byta plats. 
Samtidigt ska du som står i mitten försöka ta en stol. Om du lyckas blir det 
någon ny som får stå i mitten och säga ett av orden. 
 
När ni kört detta ett par gånger lägger du till att de kan ropa 
”Åldersmaktsordningen” också. Då måste alla resa sig och byta plats. Efter 
ett tag lägger du till ytterligare en sak; om stolen till höger om en är ledig 
måste du flytta dit. När detta kommer igång ordentligt blir det svårare för de 
i mitten att hitta en stol, vilket framkallar många skratt! 
 
Tänk på: Att det kan vara lite svårt att komma igång med det sista steget, 
d.v.s. att flytta till en ledig stol till höger. Försök att som ledare hålla koll i 
rummet och påminna och peppa om att de ska hoppa till höger! 
 
 
Övning: Åldersnormer i språket 
 
Syfte: Att uppmärksamma normer om ålder i språket. 
 
Gör så här: Skriv upp ordet Barnslig på tavlan/papperet. Här ser vi ett ord 
som inte har någon motsats – det finns inget som heter vuxnig. Förklara att 
detta är för att vuxenheten är normen, och barn och unga blir avvikarna. 
Avvikarna behöver alltså beskrivas på något sätt, men det finns inte samma 
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behov att göra detta med vuxna eftersom en redan tar för givet att allt är 
som vuxna är. Diskutera: 
 

• Hur brukar ordet ”barnslig” användas?  
• Brukar det vara en komplimang?  

 
Ordet barnslig ses nästan alltid som negativt. Vi säger att någon är på ett 
barns vis, och då är det något dåligt. Det är också ett tecken på 
åldersmaktsordningen - att vi ser barn som något sämre och lägre. 
 
Berätta att Stockholms lokaltrafik för ett tag sedan hade en designtävling. I 
annonsen till den stod det så här, läs högt för deltagarna: 
 

”Tävling! Designproffs mot amatörer. 
Formge ditt eget SL-kort och få ditt bidrag utställt. Tävlingen är 
öppen för alla, så det vinnande bidraget kan lika gärna komma från 
ett dagisbarn som från en professionell formgivare.” 

 
Läs högt det som står i rubriken och det som står i meningen om 
professionell formgivare och dagisbarn en gång till. Fråga sedan gruppen:  
 

• Vilken syn på barn och unga finns i den här texten? 
• Vad använder de för ord i rubriken och i texten för att beskriva 

samma sak? (Amatör och dagisbarn)  
• Vad hänvisar de till när de skriver dagisbarn?  

 
Berätta att precis på samma sätt som med ordet barnslig menar de här 
något negativt när de nämner barn. I rubriken skriver de amatörer, vilket 
handlar om hur duktig någon är på något. I texten skriver de sedan 
dagisbarn och syftar då på att de skulle vara de sämsta som skulle kunna 
ställa upp i tävlingen. Vi menar att hur duktig en är på något inte har att 
göra med ålder och annonsen är därför missvisande! 
 
 
Övning: Ålder = makt 
 
Syfte: Att deltagarna får ta del av en verklig berättelse och reflektera kring 
denna i relation till sina egna liv. 
 
Gör så här: Läs nedanstående utdrag ur ett blogginlägg högt för 
deltagarna. Be dem gärna blunda medan du läser.  
 
När jag gick i högstadiet så hade jag kraftig migrän, ungefär två gånger i 
månaden så blev jag sängliggande i minst två dygn och kunde knappt röra 
på mig för att jag hade så ont i huvudet. Klart att det var jobbigt för mig att 
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ha så ont i huvudet, men det jag kommer ihåg mest från den tiden är inte 
värken utan på vilket sätt som mina lärare bemötte mig de gånger jag fick 
migränanfall i skolan. 
 
Jag berättade tidigt för alla mina lärare att jag hade migrän och att det enda 
som hjälpte när jag fick ett anfall var att åka hem och sova. Men de trodde 
att jag bara försökte komma ifrån skolan och vara hemma istället, så istället 
för att låta mig åka hem och vila så försökte de få mig att stanna kvar i 
skolan. Det var först när jag fått ett kraftigt migränanfall i skolan och varit 
tvungen att spy på en lektion som de ringde hem och frågade hur det var 
och förklarade att de inte förstått hur allvarlig min migrän var. Detta trots 
att jag flera gånger berättat det för dem. […] 
 
//Simon Svensson, Rädda Barnens Ungdomsförbund 
 
Diskutera:  
 

• Vad tycker ni om blogginlägget? 
• Tror ni att det är vanligt att det är så här? 
• I så fall; varför? 
• Känner ni igen er i berättelsen? 
• Har ni varit med om något liknade själva? 
• Vad ska vi göra för att få vuxna att ta en på allvar och lyssna? 

 
 
Övning: Lil lgammal? 
 
Syfte: Att låta deltagarna reflektera kring varför barn som är kunniga inom 
ett visst område ofta blir hånade och sedda som ”lillgamla”. Belysa och 
diskutera varför kunskap är så starkt knutet till ålder. 
 
Material: Dator/telefon/TV eller liknande med tillgång till internet. 
 
Gör så här: Visa filmklippet ”13-årige Carl Henrik om Spårväg City” (sök på 
YouTube) och diskutera: 
 

• Vad tycker ni om inslaget? 
• Känns det konstigt att se en så ung person som kan så mycket som 

ett ämne? 
 
Berätta för deltagarna att Carl Henrik i inslaget är en av Europas kanske 
främsta spårvagnsexperter, men att han på grund av sin ålder har blivit 
stämplad som "lillgammal" istället för bara väldigt kunnig. Vuxna tar honom 
alltså inte på allvar. Diskutera: 
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• Varför tas sällan barn och unga som är väldigt kunniga inom ett ämne 
på allvar? 

 
Klargör för deltagarna att även detta att ett tydligt exempel på hur 
åldersmaktsordningen tar sig uttryck i dagens samhälle.  
 
 
Avsluta träffen: 
 

• Sammanfatta vad ni pratat om idag. 
• Gör en runda. Hur var dagens träff?  
• Avsluta med att berätta för deltagarna att ni nästa gång ska prata om 

ålder, inflytande och makt. 
• Påminn om frågelådan om ni har någon. 
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Träff 3: När jag bestämmer – om 
inflytande 
 
För samtalsledarna att läsa innan träffen:  
 
Den här träffen är en fortsättning på föregående träff om ålder och makt, 
men vi kommer här även att flytta fokus till inflytande och vad barn och 
unga idag har möjlighet att påverka. Inför träff 4 är det viktigt att ni gör 
sista övningen i materialet till denna träff. 
 
Inflytande i skolan 
 
Skolan är Sveriges största arbetsplats – för både lärare och elever. Men där 
anställdas rättigheter och medbestämmande regleras i lag så har eleverna 
lågt inflytande över sin vardag! Ett tydligt tecken på att ungdomar saknar 
inflytande över sina arbetsdagar är debatten om skolan. Politiker från alla 
partier säger sig ha det bästa receptet – men eleverna får sällan vara med i 
samtalet. Vi tycker att det är konstigt att de som verkligen berörs av 
frågorna inte får vara med och bestämma. 
 
Inflytande på arbetet 
 
Även i arbetslivet förväntas ungdomar idag att acceptera ”ungdomsavtal” 
och ”ungdomslöner” med 25 % lägre lön. Semesterregler ger dessutom 
äldre mer semester och flyttningsbidraget särbehandlar ungdomar under 25 
negativt. Turordningsreglerna i LAS (Lagen om anställningsskydd) används 
så att ungdomar blir de första att sparkas och lönetrappor gör att en 19-
åring inte räknas som vuxen trots att hen blivit myndig. Vi tycker varken att 
det här fungerar eller är rättvist och det är därför dags att alla som drabbas 
av åldersmaktsordningen på jobbet får lika stort skydd – vare sig det är äldre 
eller ungdomar! 
 
Syfte med träffen: Att belysa ålder och ungas rättigheter i förhållande till 
makt. Träffen syftar även till att belysa ungdomars möjligheter till inflytande 
och att diskutera hur samhället ser ut idag i fråga om barn och ungas rätt 
att påverka. 
 
 
Träffen i praktiken: 
 
Inled träffen:  
 

• Börja med en runda för att värma upp deltagarna.  
• Berätta att dagens tema är inflytande och makt. 
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• Uppmärksamma deltagarna på att frågelådan (om ni har någon) finns 
om de har några frågor. 
 

 
Övning: Filmklipp om inflytande hemma 
 
Syfte: Att låta deltagarna reflektera över sitt eget inflytande hemma. 
 
Material: Dator/telefon/TV eller liknande med tillgång till internet. 
 
Gör så här: Visa filmklippet ”Får inte sova över” på svtplay.se (gå in på 
SVT Plays hemsida och sök på titeln alternativt på ”15 – Det är mitt liv” och 
leta dig därifrån fram till klippet). 
 
Diskutera: 
 

• Vad tycker ni om klippet? 
• Har föräldrar rätt att bestämma över det här? 
• Hur tror ni att killen i filmen skulle kunna göra för att få sina föräldrar 

att lyssna på vad han säger? 
• Tycker ni att barn och ungas inflytande hemma är viktigt? 
• Hur kan en göra för att få större inflytande hemma? 

 
 
Övning: Tonårsbossen 
 
Syfte: Att låta deltagarna tänka kring ett aktuellt program och relatera detta 
till åldersmaktsordningen.  
 
Material: Dator/telefon/TV eller liknande med tillgång till internet och serie 
att dela ut (bilaga 2 som finns längst bak i materialet). 
 
Gör så här: Visa reklamklippet ”Tonårsbossen premiär 4 april” (sök på 
YouTube). Berätta sedan för deltagarna att programmet går ut på att en 
tonåring under en månad får ansvara för sin familjs hela ekonomi. 
Tonåringen framställs som mycket ansvarslös eftersom hen inte kan ta hand 
om pengar på ett ”vuxet sätt”. I slutet av varje program har dock tonåringen 
lärt sig att på ett ”vuxet sätt” hantera stora summor pengar och ta ansvar. 
Fråga deltagarna: 
 

• Har ni sett programmet? Eller liknande program? 
• Vad tycker ni om programidén? 
• Är alla tonåringar så som de som medverkar i programmet? 
• Tror ni att barn och unga som är vana att ta ansvar är mer 

ansvarstagande än de som inte får göra det? 
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Dela ut serien (bilaga 2) och läs högt för deltagarna vad som står. Låt 
gruppen reflektera över innehållet i någon minut innan ni fortsätter. 
Diskutera sedan: 
 

• Vad är ett ”vuxet sätt” att hantera pengar? 
• Kan barn och unga vara ansvarstagande? 
• Kan vuxna vara ansvarslösa? 
• Är barn och unga nödvändigtvis mindre ansvarsfulla än vuxna? 
• Har ansvarsfullhet med ålder att göra? 

 
Förklara för deltagarna att ansvarsfullhet är en personlig egenskap som har 
att göra med hur en är som person – inte hur gammal en är! Programmet är 
därför ett tydligt exempel på hur åldersmaktsordningen kan ta sig uttryck i 
dagens samhälle då unga inte tas på allvar på grund av sin ålder. 
 
 
Övning: Rollspel om att lyssna och bli lyssnad på 
 
Syfte: Att reflektera över hur lyssnarens inställning påverkar den som 
berättar något. 
 
Gör så här: Dela gruppen i två delar och låt den ena delen gå ut ur rummet 
en liten stund (viktigt att gruppen som går ut inte hör vad som sägs i 
rummet). En av samtalsledarna stannar kvar i rummet och berättar för 
deltagare som är kvar (grupp 1) att de nu ska få lyssna på någon i den andra 
gruppen (grupp 2), som ska berätta för dem om sitt största intresse och 
varför hen älskar detta, i några minuter. Förklara att de under första 
halvan av övningen ska lyssna mycket intresserat, titta den andra personen i 
ögonen, nicka och humma, uppmuntra den andra (“berätta mer!”, “det låter 
spännande”, “vad kul” o.s.v.) luta sig fram, inte lägga armar och ben i kors 
utan ha ett öppet kroppsspråk. Under andra halvan av samtalet ska de 
istället, utan att säga något, tydligt visa att de inte är intresserade. De kan 
t.ex. titta upp i taket, lägga armarna i kors, inte ge någon återkoppling, 
sucka, luta sig på ena armen, vända sig halvt bort o.s.v.  
 
Den andra samtalsledaren går samtidigt ut och berättar för deltagarna 
utanför rummet (grupp 2) att de nu i några minuter ska få prata/berätta om 
sitt största intresse och varför de älskar det för någon i den andra gruppen. 
 
Efter att båda grupperna blivit informerade om vad som gäller för övningen 
får grupp 2 komma in igen. Låt deltagarna para ihop sig två och två så att de 
från grupp 1 pratar med någon från grupp 2. Låt sedan samtalet börja (grupp 
1 lyssnar alltså nu intresserat). Efter max 2-3 minuter, eller när det börjar bli 
tyst, säger en av samtalsledarna “Okej, andra halvan” utan vidare förklaring.  
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Grupp 1 lyssnar nu istället mycket oengagerat på sin samtalspartner från 
grupp 2. Bryt efter max 2 minuter. 
 
Samla sedan ihop gruppen igen och diskutera: 
 

• Hur kändes det när ni blev lyssnade på?  
• Hur kändes det under första halvan av samtalet?  
• Hur kändes det under andra halvan av samtalet?  
• Vad berodde det på tror ni?  
• För er som lyssnade: Hur kändes samtalet i början?  
• Hur kändes det att sedan vara så avvisande? 
• Har ni varit med om att vuxna inte har lyssnat eller inte tagit er på 

allvar när ni försökt berätta något? 
 
Berätta för gruppen att det ofta är svårt att prata med någon som inte är så 
intresserad av vad en har att säga och att den som berättar då till slut 
tröttnar. Ett problem idag är att vuxna ofta inte lyssnar på barn och unga 
och inte tar deras argument på allvar. Barn och unga saknar alltså många 
gånger inflytande och vi ser här ett tydligt exempel på hur 
åldersmaktsordningen kan ta sig i uttryck i vår vardag. 
 
 
Övning: Att påverka 
 
Syfte: Att fundera över vad vi har eller inte har inflytande över och vad vi 
skulle vilja ha inflytande över. 
 
Material: Papper att rita på och färgpennor. 
 
Gör så här: Berätta för deltagarna att ni nu ska prata mer om vad 
inflytande är för dem. Börja med att diskutera: 
 

• Vad får du vara med och bestämma? Hemma? I skolan? På fritiden? I 
samhället? 

• Vad får du inte vara med och bestämma? 
 
Dela sedan ut papper till deltagarna och berätta att ni nu ska rita. Be dem 
dela in papperet i två delar där de på den första delen ska rita något de får 
bestämma över och på den andra delen något de inte får bestämma 
över. Välj ut ett ämnesområde, t.ex. skolan eller hemma, eller låt deltagarna 
rita helt fritt. 
 
Samla in alla bilder när ni är klara och sätt upp dem på väggen eller sprid ut 
dem på bordet/golvet. Be deltagarna berätta lite kort vad de har ritat och 
varför. Diskutera sedan: 
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• Vad vill  ni vara med och bestämma över? 
• Är det samma saker som ni får vara med och bestämma? 
• Finns det något ni inte får vara med och bestämma, men skulle vilja? 
• Varför tror ni i så fall att det är så? Vad beror det på? 
• Tror ni att det går att få mer inflytande? 

 
 
Övning: Heta stolen om inflytande i skolan 
 
Syfte: Att synliggöra barn och ungas möjligheter till inflytande i skolan och 
vad som faktiskt kan göras. 
 
Gör så här: Förklara att med inflytande menar vi en persons möjligheter 
att påverka. Vi ska här belysa barn och ungas möjligheter att påverka i 
skolan och kommunen. Ställ stolar i en ring så alla sitter på varsin stol. 
Placera också en extra stol i ringen. Samtalsledaren sitter med i ringen, men 
deltar inte själv i övningen. Om en håller med om ett påstående reser en sig 
och byter stol. Om en inte håller med sitter en kvar. Fråga deltagarna varför 
de svarat som de gjort efter varje påstående alternativt ta upp påståendena 
till diskussion efter övningen. 
 
Påståenden: 
 

• Jag gillar sommaren 
• Jag tycker att det är fint på min skola 
• Jag kan påverka hur det ser ut runt omkring mig i skolan 
• Jag tycker att det är lagom ljudvolym på min skola 
• Jag kan påverka innehållet i undervisningen på min skola 
• Jag tycker att eleverna på min skola blir schysst behandlade av 

lärarna  
• Lärarna på min skola sätter rättvisa betyg  
• Elever ska ha möjlighet att överklaga betyg  
• Det finns en kurator på min skola när jag behöver det 
• Lärarna på min skola bryr sig om eleverna  
• Jag kan påverka lärarnas sätt att jobba  
• Elever har inte tid att vara med och bestämma i skolan 
• Elever ska alltid vara med under arbetsintervjun när en ny lärare ska 

anställas 
• Klassråd är ett bra sätt att kunna påverka skolan 
• Det är ingen idé att påverka i skolan för det händer ändå aldrig något 
• Elever ska vara med och bestämma hur mycket läxor de ska ha 

 
Diskutera: 
 

• Tycker ni att ni kan påverka vad som sker på er skola? 
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• Skulle ni vilja ha mer inflytande? 
• Är det svårt att få de som bestämmer att lyssna? 
• Hur tror ni att ni skulle kunna göra för att få de som bestämmer att 

lyssna på era åsikter? 
• Finns det någon skillnad mellan inflytande och makt? 

 
Berätta att det finns maktskillnader mellan unga och vuxna, något som 
borde belysas och diskuteras oftare så att skillnaderna kan bli mindre. På 
grund av detta kan det ibland också vara svårt att påverka de som 
bestämmer på ens skola eller i kommunen. 
 
 
Övning: Oavslutade meningar om makt 
 
Syfte: Att få olika perspektiv på vad makt kan vara och hur den kan ta sig i 
uttryck i vårt samhälle. 
 
Material: Whiteboard eller stort papper att skriva på.  
 
Gör så här: Sätt er i en ring. Berätta för deltagarna att ni som 
samtalsledare kommer att säga början på en mening och att deltagarna 
sedan i tur och ordning kommer att få avsluta meningarna tills alla fått säga 
något minst en gång. Gå gärna flera varv. Tala om att det ska gå fort och att 
svaret inte behöver vara genomtänkt. Ni kan reflektera påståendenas 
innebörd på riktigt efter övningen. Det är också alltid tillåtet att säga pass. 
Ni som samtalsledare kan också hitta på fler liknande meningar om vi vill. 
 
Meningarna är: 
 
Det bästa med att bestämma är… 
Jag vill bestämma över… 
När jag hör ordet makt så tänker jag på… 
Jag känner mig maktlös när jag tänker på… 
I samhället skulle jag vilja förändra… 
När jag hör ordet inflytande tänker jag på… 
Om jag var statsminister skulle jag… 
När någon säger åt mig att göra något tänker jag… 
När jag hör ordet chef tänker jag… 
Om jag var chef skulle jag… 
Betyg tycker jag är… 
Elevrådet kan… 
Lärarna har makt över… 
I skolan bestämmer… 
Jag har makt över… 
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Avsluta övningen när ni känner er klara med att fylla i meningar. Berätta för 
deltagarna att meningarna mest var till för att börja tänka kring vad makt 
egentligen är. Dela nu in deltagarna i mindre grupper, 2-3 i varje grupp är 
lagom. Skriv ordet ”makt” på en whiteboard eller ett stort papper och låt 
deltagarna prata om detta en stund i grupperna. Fråga efter några minuter i 
tur och ordning de olika grupperna vad de kommit fram till och skriv det på 
tavlan/pappret. Diskutera sedan: 
 

• Vad är makt? 
• Vad är positivt med att ha makt?  
• Vad är negativt med att ha makt? 
• Hur kan makt användas på bästa sätt? 
• Varför har vuxna ofta mer makt än barn och unga? 

 
 

Övning: Fyra hörn om att påverka 
 
Syfte: Att låta deltagarna reflektera kring makt och ungas inflytande i deras 
kommun och på arbetsmarknaden. 
 
Gör så här: Sätt upp fyra lappar, märkta med A, B, C och D, i rummet. Läs 
upp ett påstående och de fyra svarsalternativen. Det fjärde förslaget är ett 
öppet hörn. Dit går de som inte håller med om något av de tidigare, utan 
istället har kommit på ett eget förslag. Låt deltagarna gå till det hörn de 
håller mest med om och diskutera sedan hur gruppen har svarat. Gör alla 
påståenden eller välj ut några. 
 
Påståenden: 
 
1. Du handlar på en mataffär och är precis på väg mot kassan när en äldre 
gubbe plötsligt tränger sig förbi dig och säger “Flytta på dig, Lilla Du!”. Vad 
gör du? 
 

A. Du skriver en krönika om händelsen och belyser hur barn och unga 
ofta blir behandlade av vuxna. 
 

B. Du pratar ihop dig med dina vänner och håller tillsammans en 
föreläsning för vuxna för att uppmärksamma dem på problemet. 

 
C. Du ger svar på tal och säger “Flytta på dig själv, gubbe!”. 

 
D. Öppet hörn. 

 
 
2. Du och dina kompisar har länge velat ha en fotbollsplan i ert område, men 
ni vet inte hur ni ska få igenom förslaget. Vad gör du? 
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A. Du skriver ett medborgarförslag (ett sätt för de som bor i kommunen 

att lämna förslag till förbättringar) och ber om att få tala i 
kommunfullmäktige om ert förslag. 

 
B. Du gör en Facebook-sida med en tillhörande namninsamling för att 

visa att många är intresserade av ert förslag. 
 

C. Du anordnar en demonstration där ni tydligt förmedlar vikten av en 
fotbollsplan i området. 

 
D. Öppet hörn. 

 
 
3. Du har jättemånga prov och inlämningar i skolan och känner dig därför 
mycket stressad. Din klass försöker få lärarna i de olika ämnena att flytta lite 
på proven och inlämningarna så att de inte är så tätt inpå varandra, men de 
lyssnar inte på er. Vad gör du? 
 

A. Du pratar med alla i din årskurs och samlar ihop 100 texter om stress i 
skolan som du sedan lämnar till rektorn. 
 

B. Du tar upp frågan i ditt elevråd och jobbar för att din skola ska införa 
en gräns på hur många prov och inlämningar en får ha i veckan. 
 

C. Du anordnar en skolstrejk för alla i din årskurs, som ska få lärarna och 
rektorn att inse hur viktigt elevernas stressnivå och välmående är. 

 
D. Öppet hörn. 

 
 
4. Din skola anordnar en utflykt till en äventyrspark. Skolan står för 
transportkostnaderna, men ni måste själva betala för inträdet och ha med er 
matsäck. Din familj har haft det extra tufft ekonomiskt den här månaden och 
ni har inte pengarna som du behöver till utflykten. Vad gör du? 
 

A. Du skriver en insändare om hur fel det är att barn diskrimineras på 
grund av sina föräldrars ekonomiska ställning, vilket leder till att 
frågan får mycket fokus i media. 

 
B. Du anordnar en alternativ utflykt som är helt kostnadsfri så att alla 

kan delta, vilket leder till mycket positiv respons från eleverna på din 
skola för att alla känner sig inkluderade. 

 
C. Du hör att någon planerar en alternativ utflykt och uppmanar alla på 

din skola till bojkott av utflykten som kostar. Bojkotten får upp 
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lärarnas ögon för misstaget de gjort, och de beslutar att bara anordna 
kostnadsfria aktiviteter hädanefter. 

 
D. Öppet hörn. 

 
 
5. Du börjar på en ny skola och blir direkt utsatt för mobbning av den coola 
gruppen i skolan. Du mår dåligt och tycker att det är konstigt att skolan inte 
gör något åt saken. Vad gör du? 
 

A. Du startar en hashtag på Twitter där du och andra utsatta berättar 
om vad ni upplever. Hashtaggen blir populär och politikerna börjar till 
slut kommentera problemet.  

 
B. Du uppmärksammar kamratstödjarna på problemet och tillsammans 

börjar ni jobba på en temadag mot mobbning och en ny 
likabehandlingsplan. 

 
C. Du anmäler din skola till Barn- och elevombudsmannen och ser till att 

driva ett fall mot dem. Du vinner och får skadestånd, vilket tvingar 
skolan till att bättra sig. 

 
D. Öppet hörn. 

 
 
6. Du sommarjobbar på en mataffär för andra sommaren i rad. En morgon 
när du kommer till jobbet har en ny person börjat och du blir glad över att du 
fått en ny kollega. Det framkommer dock snart att den nya kollegan har 
högre lön än du eftersom personen är äldre. Detta trots att du har mer 
erfarenhet av butiksjobb och har jobbat längre i butiken. Vad gör du? 
 

A. Du pratar med din nya kollega och andra anställda på arbetsplatsen 
om att du inte tycker att det är okej att din ålder ska påverka din lön. 
 

B. Du bestämmer ett möte med din chef där du berättar att du tycker 
det känns fel att de anställdas ålder ska påverka deras lön och att du 
inte tänker tolerera detta. 

 
C. Du tar kontakt med DO (diskrimineringsombudsmannen) och anmäler 

din arbetsgivare för diskriminering på grund av ålder. 
 

D. Öppet hörn. 
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Fördjupning: Icke-frågan 
 
Den här övningen är en fördjupning, som ni kan göra om gruppen verkar 
intresserad av ämnet eller om ni har tid över. I annat fall kan ni hoppa till 
sista övningen nu. 
 
Syfte: Att på ett mer ingående plan belysa ungdomars situation på 
arbetsmarknaden och diskutera varför det ser ut som det gör. 
 
Material: Dator/telefon/TV eller liknande med tillgång till internet. 
 
Gör så här: Visa filmklippet ”Icke-frågan: Sanningen om den svenska 
ungdomsdiskrimineringen” (sök på YouTube).  
 
Diskutera: 
 

• Vad tycker ni om filmen? 
• Visste ni att det var så här? 
• Vad tycker ni om att ungdomar tjänar mindre pengar än vuxna? 
• Varför tror ni att det är så här? 
• Varför tror ni att filmen heter just ”Icke-frågan”? 
• Tror ni att det går att göra något för att förbättra ungdomars 

situation? 
 
Berätta för deltagarna att ungdomar idag ofta förväntas acceptera 
”ungdomsavtal” och ”ungdomslöner” med 25 % lägre lön. Semesterregler 
ger dessutom äldre mer semester än unga och många gånger finns också så 
kallade lönetrappor (d.v.s. att du vid en viss ålder får en viss lön som blir 
högre fram till den dagen då du fyller 20 år och då räknas som vuxen) gör 
att en 19-åring inte räknas som vuxen trots att hen blivit myndig. Det här är 
bara några exempel som visar hur unga diskrimineras i arbetslivet och vi 
tycker varken att det här fungerar eller är rättvist. Det är därför dags att alla 
får lika stort skydd på jobbet – vare sig det är äldre eller ungdomar! 
 
 
Övning: Välja tema för aktion 
 
Syfte: Att deltagarna ska diskutera fram ett tema de är intresserade av inför 
nästa träffs aktion. 
 
Gör så här: Berätta för deltagarna att ni under nästa träff (träff 4) 
kommer att göra en aktion tillsammans för att belysa en politisk fråga som 
intresserar gruppen. En aktion innebär att göra något i praktiken för att 
påverka och göra skillnad på lokal nivå. Det kan t.ex. handla om att dela ut 
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flygblad om en viss fråga på stan eller att sätta upp löpsedlar om 
åldersmaktsordningen på skolan eller liknande. 
 
Under de tidigare träffarna har vi pratat om normer, ”vithetsnormen”, 
rasism och ålder som maktordning. Inom Rädda Barnens Ungdomsförbund 
finns också så kallade politiska paket kopplade till dessa teman. Ni kommer 
därför nu att få välja en fråga som ni i gruppen tycker är extra viktig och 
som ni därför speciellt vill uppmärksamma under nästa träff. De politiska 
paket som finns är följande: 
 

• Normkritisk skola 
• Antirasism  
• Åldersmaktsordningen  

 
Om ni vill kan ni också välja uppmärksamma en annan fråga som gruppen 
tycker är viktig. Rösta eller diskutera er i gruppen fram till vilken fråga er 
aktion kommer att handla om. Anledningen till att ni bestämmer det redan 
nu är att ni då kommer att få material till den aktion ni valt skickat till er. Hör 
av er till rbuf@rbuf.se för att få materialet. Väljer ni en egen fråga finns 
tyvärr inget material färdigt, men ni kan alltid göra egna plakat eller 
liknande för att visa er åsikt. Inom temat åldersmaktsordningen finns två 
politiska paket, politiskt paket III och IV, och här kan ni som samtalsledare 
efter träffen välja ut det paket som ni tror kommer passa er grupp bäst (se 
www.rbuf.se/vara-fragor för mer information). 
 
 
Avsluta träffen: 
 

• Sammanfatta vad ni pratat om idag. 
• Gör en runda. Hur var dagens träff?  
• Avsluta med att berätta för deltagarna att ni nästa gång ska 

genomföra en aktion på det tema ni nyss valde (alltså t.ex. 
normkritisk skola, antirasism eller åldersmaktsordningen). Berätta att 
ni då kommer att vara ute under större delen av träffen, så tänk på 
att ta med kläder efter väder! 

• Påminn om frågelådan om ni har någon. 
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Träff 4: Aktion – om att göra skil lnad 
 
För samtalsledarna att läsa innan träffen:  
	  
Den här träffen är olik de andra träffarna eftersom ni nu kommer att belysa 
en fråga och göra något i praktiken. Detta kräver självfallet en del 
förberedelser som är lite annorlunda än de ni är vana vid. Ni bör träffas i er 
vanliga lokal först för att samla ihop gruppen och berätta vad ni ska göra 
samt förbereda plakat eller liknande om gruppen vill och känner sig 
bekväma med det. Annars räcker det med att använda det material ni fått 
skickat till er från förbundskansliet inför träffen. Nedan följer lite kortfattad 
information om huvudfrågan i de respektive politiska paketen. För 
information om antirasism kan du också läsa inledningen till träff 1 samt för 
åldersmaktsordningen i träff 2 och 3. 
 
Politiskt paket I – Normkritisk skola  
 
Allt för ofta sägs det att de som diskriminerar, trakasserar eller mobbar 
andra människor är ”dumma” och att vi ska ändra dessa ”dumma 
personers” värderingar genom att vi ska lära oss att vara mer ”toleranta” 
eller ”förstående” mot andra. Vi på Rädda Barnens Ungdomsförbund kan 
såklart hålla med om att folk inte ska vara dumma mot varandra och att 
ökad tolerans mot varandra såklart är en bra sak. Men med denna 
toleranspedagogik läggs fokus och ansvar på ett avvikande eller 
normbrytande ”dem” som ”vi” tar oss rätten att tolerera.  
 
Normkritisk pedagogik innebär istället att det är normen som fokuseras och 
kritiseras. Vi på Rädda Barnens Ungdomsförbund tror därför att ett effektivt 
likabehandlingsarbete måste vara normkritiskt. Genom att gå till botten med 
hur normer skapar makt och privilegier och ifrågasätta detta kan vi minska 
diskriminering, trakasserier och mobbning. 
 
Vi menar att det är viktigt att just skolan tar det ansvaret. Vi vill att samtliga 
lärare utbildas eller fortbildas i normkritisk pedagogik. Då blir inte normkritik 
något som tas upp under särskilda temadagar, utan något som genomsyrar 
all undervisning. Det innebär inte att lärarna blir experter som ska ”lära ut” 
normkritik, utan snarare att de tillsammans med eleverna i all undervisning 
bör synliggöra och diskutera de normer som finns i t.ex. läromedel, 
klassrummet och samhället och som leder till diskriminering eller mobbning. 
Idag finns sådana kurser på lärarutbildningen, men de är inte obligatoriska. 
Läromedlen behöver givetvis också vara normkritiska, just eftersom de kan 
befästa eller utmana de normer som finns i samhället. 
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Politiskt paket II  – Antirasism för köksbordet 
 
För att skapa ett samhälle där alla invånare mår bra måste saker förändras. 
Du ska inte riskera att sorteras bort på arbetsmarknaden, i busskön eller 
någon annanstans i samhället på grund av utseende eller ursprung. 
Samhället måste förstå att alla inte ser likadana ut. Vilken färg har 
hudfärgade plåster? Vilka högtider får vi lära oss om? Vilka ansikten syns i 
tidningar och på TV? 
 
En annan viktig ståndpunkt är att medmänsklighet inte går att mäta i 
pengar. Ett barn behöver minst 18-20 år innan de kommer in på 
arbetsmarknaden. Ändå är det ingen som hävdar att barnafödandet ska 
stoppas innan alla som redan fötts har fått jobb. På samma sätt går det inte 
att beräkna funktionshindrades människors värde på vad kostnaden för att 
tillgängliggöra samhället är. Det betyder också att vi kan se människor som 
flyr eller flyttar som mer än bara en siffra i statistiken. 
 
Politiskt paket III  – Åldersmaktsordningen 
 
Inom Rädda Barnens Ungdomsförbund talar vi om en åldersmaktsordning 
där barn och unga systematiskt underställs vuxna. Precis som andra 
maktordningar, såsom kön, etnicitet eller sexualitet, så ges en grupp 
människor fördelar och privilegier på en annan grupps bekostnad. När vi 
tittar på ålder ser vi att vuxna ges fördelar i samhället på barn och ungas 
bekostnad. 
 
Sedan 2009 har ålder varit inskriven som egen kategori i 
diskrimineringslagstiftningen. Trots detta är det fortfarande en bortglömd 
och i vissa fall en uttalat oviktig diskrimineringsgrund, både inom 
universitetsvärlden, i politiken och i civilsamhället. Vi vill förändra detta så 
att vi en gång för alla kan se människor för vilka de är – inte för hur gamla 
de är! 
 
Även Politiskt paket IV handlar om åldersmaktsordningen, men här går vi 
ytterligare ett steg och paketet fokuserar på hur åldersmaktsordningen kan 
motverkas. Genom att aktivt ifrågasätta vuxennormen i samhället kan 
maktordningen synliggöras och vi kan arbeta mot den. 
 
Syfte med träffen: Att deltagarna ska få göra något i praktiken och bidra 
till att göra skillnad på lokal nivå. Träffen syftar till att ge insikt i att det med 
mycket små medel faktiskt går att påverka. 
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Träffen i praktiken: 
 
Inled träffen:  
 

• Börja med en runda för att värma upp deltagarna.  
• Berätta att dagens tema är att ni ska genomföra en politisk aktion. 

Förklara att träffen därför kommer att se lite annorlunda ut idag, men 
att ni snart kommer att gå igenom exakt vad ni ska göra. 

• Uppmärksamma deltagarna på att frågelådan (om ni har någon) finns 
om de har några frågor. 

 
 
Övning: Brainstorm om er fråga 
 
Syfte: Att låta deltagarna tänka kring den fråga ni valt att belysa och komma 
på slagkraftiga ord och/eller slogans att skriva på plakat eller liknande. 
 
Material: Whiteboard eller stort papper att skriva på. 
 
Gör så här: Skriv ”namnet” på er fråga på tavlan/papperet (d.v.s. 
normkritisk skola, antirasism, åldersmaktsordningen eller liknande). Dela in 
deltagarna i mindre grupper, 2-3 i varje grupp är lagom, och låt dem prata 
någon minut om vad de anser är det viktigaste i just den fråga ni valt. Låt 
sedan varje grupp berätta vad de kommit fram till och skriv upp det som 
sägs på tavlan/papperet.  
 
Berätta för gruppen att ni snart kommer att göra plakat/skyltar där ni ska 
skriva något som får de som ser plakaten att tänka till. Det kan handla om 
ett slagkraftigt ord eller en kortare mening/slogan. Diskutera alla 
tillsammans eller i mindre grupper vad det skulle kunna vara och ta sedan 
med er detta till nästa övning. 
 
 
Övning: Att göra plakat 
 
Syfte: Att tillverka plakat/skyltar så ni syns under er aktion. 
 
Material: Någon typ av skyltar eller papper (kan också vara mindre papper, 
t.ex. A4) och färgpennor, gärna tusch eftersom det syns bra. Om ni vill kan 
ni också använda en pinne eller liknande att fästa plakaten på. 
 
Gör så här: Skriv era slagord/slogans på era plakat så att det syns vad det 
står. Det är såklart också fritt att rita något. Tänk på att inte lägga allt för 
lång tid på att göra fina skyltar. Budskapet kommer att framgå oavsett och 
det är viktigare att ni hinner vara ute längre än att ni har fint material. 
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Övning: Genomförande av aktionen 
 
Syfte: Att deltagarna ska få göra något i praktiken och bidra till att göra 
skillnad på lokal nivå. Aktionen syftar till att ge insikt i att vi med mycket 
små medel faktiskt kan påverka. 
 
Material: Använd det material som tillhör det politiska paket ni valt att 
uppmärksamma. Materialet har ni fått skickat till er från förbundskansliet. 
Under aktionen använder ni er även av de plakat ni tillverkade i föregående 
övning. 
 
Gör så här: Nu är det dags att gå ut och genomföra aktionen! Ni kommer 
att hålla till på er skola om ni valt det första politiska paketet eller en 
offentlig plats som ligger nära er skola om ni valt att uppmärksamma någon 
av de andra frågorna. Tänk på att ni bör ha minst en timme på er att 
genomföra aktionen. Berätta för deltagarna vad ni kommer att göra och 
ungefär hur länge ni kommer att hålla på. Här kommer instruktioner för de 
aktioner som ingår i de politiska paket som finns färdiga: 
 
Politiskt paket I -  Normkritisk skola, nu! 
 
Plats: På er skola, t.ex. skolgården, matsalen eller någon annanstans där 
många är. 
 
Material: Flygblad, affischer och en enkät att dela ut. 
 
Genomför aktionen: Gå till en plats på er skola där många passerar. 
Normkritisk skola, nu! är kampanjen där vi utmanar skadliga normer i skolan 
och aktionen går ut på att ni delar ut flygblad tillsammans med en enkät som 
elever får fylla i. Passa också på att prata med elever på er skola om hur de 
tycker att det är i skolan och dela med er av er kunskap om normkritik. Ni 
kan också sätta upp affischer på skolan för att sprida ert budskap. Enkäten 
är till för att få elever att börja tänka kring normkritik och enkätsvaren kan 
ni använda för att fördjupa kunskapen om vilka skadliga normer, kopplade 
till maktordningar, som finns i er stad och på era skolor. 
 
Om ni är i skolan på en tidpunkt då många redan har gått hem för dagen kan 
ni gå till en fritidsgård eller en annan plats nära er skola. Ni kan då strunta i 
enkäten och istället bara använda er av flygbladen och affischerna.  
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Politiskt paket II  – Antirasism för köksbordet 
 
Plats: En plats med mycket folk, t.ex. matsalen på er skola, på ett torg eller 
utanför en affär. 
 
Material: Ett brickunderlägg med antirasistiska argument och fika (kom 
ihåg att kvittoredovisa detta efter aktionen så ni får ersättning för det) att 
dela ut. 
 
Genomför aktionen: Gå till en plats nära er skola där många passerar. 
Antirasism för köksbordet är en kampanj för att sprida antirasistiska 
argument i vardagen, att få ointresserade att bli smygantirasister och 
smygantirasister att bli aktiva. Aktionen går ut på att ni dukar fram ett bord 
eller liknande med lite kaffe, saft och fika. Dela sedan ut fikat på 
brickunderläggen och diskutera, samtidigt som ni delar ut materialet, 
antirasism med de som går förbi. 
 
I det här politiska paketet ingår också en internetkampanj som deltagarna 
kan gå med i om de vill. Internetkampanjen är en Facebookgrupp där vi 
gemensamt argumenterar mot rasistiska inlägg på internet. Det kan vara på 
nyhetsartiklar, i bloggar, på Facebook eller var som helst. På så sätt kan vi 
både backa upp varandra när vi känner oss utsatta och utveckla våra 
antirasistiska argument. Facebookgruppen heter ”Rasister finns inte” och 
kan hittas här: https://www.facebook.com/groups/526120070771425/.  
  
Politiskt paket II I  – Åldersmaktsordningen 
 
Plats: En plats med mycket folk, t.ex. på ett torg eller utanför en affär. 
 
Material: Löpsedlar och tidningen Åldersmaktsbladet. 
 
Genomför aktionen: Välj ut ett torg eller en annan bra plats där det 
passerar mycket folk. För att förändra Sverige och synen på unga så gäller 
det för oss att uppmärksamma åldersmaktsordningen och göra oss hörda. I 
denna aktion så försöker vi göra det! Till vår hjälp har vi löpsedlar och 
tidningen Åldersmaktsbladet. Aktionen går ut på att ni sätter upp 
löpsedlarna runt om kring platsen där ni står och delar sedan ut tidningen till 
förbipasserande. Ni blir helt enkelt tidningsutdelare för en dag! Passa också 
gärna på att prata lite om åldersmaktsordningen med de som går förbi. 
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Politiskt paket IV – Motverka åldersmaktsordningen 
 
Plats: En plats med mycket folk, t.ex. på ett torg eller utanför en affär. 
	  
Material: Serieblad och manus till teatersketcher. 
 
Genomför aktionen: Välj ut ett torg eller en annan bra plats där det 
passerar mycket folk. Genom att aktivt ifrågasätta vuxennormen i samhället 
kan maktordningen synliggöras och vi kan arbeta mot den, vilket är syftet 
med den här aktionen. Aktionen går ut på att ni ska spela upp en kort 
teatersketch; antingen en som finns färdig i teatermanuset eller en som ni 
själva hittat på. Efter att ni spelat upp teatersketchen ska ni också dela ut 
ett serieblad för att ytterligare få de förbipasserande att tänka till kring 
åldersmaktsordningen och hur den kan motverkas. Tänk här på att serien 
främst är till för de som är unga i vuxenvärlden idag, men självklart kan även 
andra läsa serierna. 
	  
Uppmärksamma en annan fråga 
 
Plats: En plats med mycket folk, t.ex. på ett torg eller utanför en affär. 
 
Material: Här finns inget färdigt tryckt material och de plakat/skyltar ni 
tillverkat blir därför extra viktiga. 
 
Genomför aktionen: Välj ut ett torg eller en annan bra plats där det 
passerar mycket folk. Se till att plakaten syns bra och stanna helt enkelt 
förbipasserande för att prata med dem en stund om den fråga ni 
uppmärksammar. 
 
 
Fördjupning: Skriva insändare 
 
Den här övningen är en fördjupning, som ni kan göra om gruppen verkar 
intresserad av ämnet eller om ni har tid över. Att skriva en insändare är 
också en typ av aktion, så om deltagarna gruppen är mycket intresserade av 
att skriva kan ni välja detta alternativ till aktion istället för de övriga. 
 
Syfte: Att deltagarna ska få uttrycka sina åsikter och påverka genom att 
skriva. 
 
Gör så här: Nästan alla tidningar har insändare där “den vanliga läsaren” 
kan skriva vad hen tycker i nästan vilken fråga som helst. Men insändare kan 
också vara ett viktigt politiskt redskap för att skapa opinion eller lyfta 
politiska frågor. När ni nu skriver insändare kan ni antingen välja att göra 
det alla tillsammans i gruppen eller skriva var för sig. Om gruppen känner sig 
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mer bekväm med att arbeta tillsammans kan ni också välja att skriva i 
mindre grupper, t.ex. i par om två. När ni sedan bestämt er för hur ni ska 
skriva är det dags att komma på ett ämne att skriva om. Ni kan välja att 
skriva om normkritiska skola, antirasism, åldersmaktsordningen eller välja 
en egen fråga att uppmärksamma. Har ni gjort någon av de övriga 
aktionerna, så kan ni med fördel välja samma fråga eftersom deltagarna då 
redan är insatta i ämnet. Om ni känner att ni behöver inspiration eller mer 
information kan ni även kika in på www.rbuf.se/vara-fragor. Därefter är det 
bara att börja skriva! Tänk bara på att en insändare är kort, helst kostare än 
1000 tecken. 
 
När insändaren/insändarna är klara är det (om deltagarna vill) dags att 
skicka in den/dem till en eller flera tidningar. Ett bra sätt att sprida en 
insändare är genom Insändarmaskinen (www.insandarmaskinen.se). Där kan 
ni själva välja vilka tidningar ni vill publiceras i, så skickas automatiskt ett 
mail med er insändare till dessa. På så sätt kan en insändare bli publicerad 
av flera tidningar samtidigt, men det är självfallet inte någon garanti för att 
er insändare kommer att publiceras. Blir en insändare inte publicerad första 
gången ni skriver kanske det går bättre nästa gång istället! 
 
Här kommer också några tips på saker som kan vara bra att tänka på när ni 
skriver insändare: 
 
Rubrik 
 
Använd en kort rubrik som på ett enkelt sätt förmedlar insändarens 
budskap, t.ex. “Motverka åldersmaktsordningen!”. Se även till att aldrig 
använda underrubriker eftersom din insändare då med stor sannolikhet är 
för lång. 
 
Början 
 
Ett bra sätt att börja en insändare är att referera till en aktuell fråga, 
händelse eller samhällsdebatt som läsarna kan känna till. På så sätt kan du 
öka känslan av att det du skriver är aktuellt och intressant.  
 
Argumentation och språk 
 
Viktigt att tänka på är att skriva så det blir intressant även för utomstående, 
som inte är specialister eller insatta i ämnet. Undvik därför svåra begrepp 
och fackspråk om du inte förklarar innebörden av dem. Skriver du en 
underfundig eller roligt formulerad insändare är också chansen större att 
den blir publicerad. Detsamma gäller även åsikter som är oväntade eller 
argumentation som annorlunda.  
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Vem, Var, När och Varför? 
 
En bra arbetsmetod kan vara att skriva ner några frågor och sen se till att 
den som läser insändaren får svar på frågorna i texten. Tänk dig att en 
person som är intresserad av det du tänker skriva om, men som inte har så 
stora kunskaper i ämnet, ställer frågor till dig för att förstå ditt budskap.  
 
Exempel på frågor: 
 

• Vad är problemet? Beskriv problemet så tydligt du kan. Om du 
använder fakta kan det vara bra att tala om var du har fått din 
information ifrån. 

• Hur har det blivit så här? Skriv varför det är ett problem.  
• Vilka berörs av detta? Berätta vilka som tillhör målgruppen. 
• Vilka konsekvenser får det om inget görs? 
• Hur tycker andra i frågan? Finns det flera perspektiv? Tänk dig in i 

vad någon annan tycker eller skulle kunna tycka och tala om varför du 
inte tycker likadant. 

• Förslag till lösning eller nästa steg? Beskriv hur du tycker att 
problemet ska lösas.  

• Vad är syftet? Tänk igenom vad du vill med din insändare. 
 
Signatur 
 
Du kan skriva under med ditt namn eller en signatur. Om du ska skicka in 
insändaren till en tidning så måste du ange namn och adress, men sedan 
publicerar tidningen vanligtvis den signatur du angett. 
 
 
Avsluta träffen: 
 

• Innan ni slutar är det bra att samla ihop gruppen och gå en runda. Hur 
var dagens aktion?  

• Avsluta dagens aktion med att berätta för deltagarna att ni under 
nästa träff kommer att prata mer om hur det var att göra en aktion. 
Ni kommer också att prata om engagemang och vilken typ av 
engagemang som värderas hos unga idag. Förtydliga att nästa träff 
alltså är en vanlig träff, som de tre första. 

• Påminn om frågelådan om ni har någon. 
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Träff 5: Bra på riktigt – om 
engagemang som värderas 
 
För samtalsledarna att läsa innan träffen:  
 
Vi har i de tidigare träffarna pratat om att det finns en tydlig 
åldersmaktsordning. Vi har pratat om hur den fungerar och vad det finns för 
mekanismer inom den. Ett av huvuddragen är att det finns en generellt 
nedvärderande bild av barn och unga, vilket också får konsekvenser för hur 
barn och ungas engagemang värderas. 
 
Vuxencentraliserat synsätt  
 
När barn och ungas engagemang bedöms görs det utifrån ett 
vuxencentraliserat synsätt. Det engagemang som liknar det engagemang 
som vuxna utövar lyfts fram och får statuera det bra eller "riktiga" 
engagemanget. Allt det andra engagemanget som vuxenvärlden inte känner 
igen sig i avpolitiseras och görs till något oviktigt, onyttigt och skadligt. 
 
Vad kommer med på ditt CV?  
 
Ett tydligt sätt att se på vad som räknas som ”riktigt” engagemang är att se 
vad som kan tänkas vara med på ditt CV när du söker sommarjobb. Om du 
sitter i en lokal styrelse för en ungdomsorganisation är chansen stor att 
detta kommer skrivas in på CV:t. Du kanske till och med skriver med att du 
är marknadsföringsansvarig för den kommande föreläsningsturnén på 
kommunens sju högstadieskolor. Genom att skriva med detta kan du visa på 
att du är en engagerad person, att du är ansvarstagande och driftig. Tyvärr 
så värderas engagemang olika. Chansen att du skriver med ditt engagemang 
i din dansgrupp på CV:t är inte särskilt stor. Vuxenvärlden skulle inte tolka 
detta engagemang som att du är en engagerad person, att du är 
ansvarstagande och driftig. Detta är snarare din personliga hobby. Trots att 
din roll i dansgruppen mellan träningstillfällena är att vara 
marknadsföringsansvarig för den workshopturné ni ska göra på kommunens 
samtliga fritidsgårdar för att öka intresset för dans. 
 
Poängen med detta exempel är att engagemang värderas olika utifrån hur 
vuxenvärlden förstår och tolkar det. Trots att de båda engagemangen ovan 
innebär samma uppgifter och ansvar är det personen som sitter i styrelsen 
som anses hålla på med det ”riktiga” engagemanget, det som är viktigt för 
omgivningen och som ger viktiga erfarenheter. Vi vill tillåta barn och unga 
att vara politiska i sitt engagemang och utmana vuxenvärldens 
tolkningsföreträde av vad som är ”bra” och ”riktigt” engagemang. 
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Syfte med träffen: Att göra deltagarna medvetna om att allt 
engagemang kan ses som bra och viktigt. Gruppen får diskutera vad som 
idag räknas som engagemang och fokus riktas också till engagemang i 
RBUF:s lokalgrupper. 
 
 
Träffen i praktiken: 
 
Inled träffen:  
 

• Börja med en runda för att värma upp deltagarna.  
• Berätta att dagens tema är engagemang som värderas. 
• Uppmärksamma deltagarna på att frågelådan (om ni har någon) finns 

om de har några frågor. 
 
 
Övning: Om aktionen 
 
Syfte: Att låta deltagarna reflektera över aktionen och koppla det till 
engagemang. 
 
Gör så här: Sätt er i en ring och berätta för deltagarna att ni ska prata om 
aktionen ni gjorde sist ni sågs. Börja med att gå en runda där alla deltagarna 
får säga något de ryckte var roligt med aktionen. Gå sedan ett varv till där ni 
säger något som ni tyckte var svårt under aktionen. Ni som samtalsledare 
kan börja så deltagarna förstår konceptet. Kom också ihåg att det är okej att 
säga pass! Diskutera sedan tillsammans: 
 

• Reagerade folk på er aktion? Om ja, hur? Positivt, negativt? 
• Har ni gjort något liknande förut? 
• Varför görs det inte oftare? 
• Skulle ni kunna tänka er att göra det igen? 
• Kommer ni på något som ni skulle göra annorlunda nästa gång? 
• Skulle ni säga att en aktion räknas som engagemang?  
• Om ja, vilken typ av engagemang? 

 
 
Övning: Memory 
 
Syfte: Att få igång kreativiteten och inspirationen. Övningen ska vara rolig 
och ge idéer till engagemang samt skapa en känsla av att allt är möjligt. Ett 
smart sätt att gå vidare med en idé är att lära sig kombinera något du är bra 
på, något du tycker är kul och något du vill förändra. Vidare syftar övningen 
till att få deltagarna att förstå att alla kan ta initiativ och skapa det de vill 
ska hända, att de inte behöver vänta på att vuxna ska göra det åt dem och 
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att vissa typer av engagemang inte värdesätts. Det är bara att göra det 
själv! Det handlar också om att få igång ett tänk kring engagemang och 
bredda synen på vad engagemang är samt att förstå hur mycket ett 
engagemang kan ge på olika områden. Målet är även att de ska inse att 
vuxenhet är normen och att det är utifrån den normen som engagemang 
värderas. 
 
Material: Memorykorten (Bilaga 3 finns längst bak i materialet och måste 
förberedas av samtalsledarna innan träffen), papper och pennor samt 
whiteboard/stort papper att skriva på. 
 
Gör såhär: Övningen är uppdelad i två delar, Memory och Diskussion kring 
engagemang.  
 
Del 1 – Memory 
 
Memoryt är uppbyggt så att det finns kort på tre teman: är bra på, tycker 
är kul, vil l  förändra.  
 

• Turkos: är bra på  
• Rosa: tycker är kul 
• Gul: vill förändra 

 
Förklara att ni ska göra en övning för att få igång kreativiteten och 
inspirationen. Övningen ska vara rolig och ge idéer till engagemang samt en 
känsla av att allt är möjligt. Berätta att ett smart sätt att gå vidare med en 
idé är att lära sig kombinera något du är bra på, något du tycker är kul och 
något du vill förändra. Ta sedan fram memorykorten och dra tre stycken 
som exempel. Du och din samtalsledarkompis visar ett exempel på ett 
engagemang utifrån de tre korten. Var tydliga med att ni kombinerar ”är bra 
på”, ”tycker är kul” och ”vill förändra”, alltså ett kort av varje färg. 
Exempelvis vänds dessa tre kort upp: Är bra på: musik. Tycker är kul: hänga 
på fritidsgården. Vill förändra: bättre miljö. Ur dessa tre kort kan ni t.ex. 
kombinera ihop följande engagemang: 
 

1. Anordna musik- och miljötävling på fritidsgården.  
2. Göra en spelning på fritidsgården där instrumenten är gjorda av 

sopor/återvinning. 
3. Fixa en spelning på fritidsgården där ni spelar låtar som handlar om 

miljön.  
4. Starta ett miljöuppror på fritidsgården och i musikvärlden. 
5. Anordna en helt ekologisk musikfestival på fritidsgården. 
 

Ta fram tre nya kort och be nu deltagarna hjälpa till att komma på  
engagemang. Gör så några gånger tills du känner att deltagarna har förstått 
hur det går till och har fått igång fantasin. 
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Be sedan två deltagare att hjälpa till att visa. Du bildar ett par med den ena 
deltagaren och den andra samtalsledaren bildar par med den andra. Visa en 
omgång där ni tävlar mot varandra. Ett par börjar vända upp tre kort i taget, 
ett av varje färg. Därefter ska paret försöka komma på så många 
engagemang av korten som möjligt. Det andra laget måste sedan godkänna 
era engagemang och när de godkänt får ni poäng - ett för varje engagemang 
ni kom på. Visa tydligt att det måste godkännas av det andra paret. 
 
Nu ska deltagarna göra samma sak. Dela in deltagarna i grupper om fyra. 
Varje grupp bildar två par, som kommer att spela mot varandra. Dela ut en 
uppsättning memorykort till varje grupp och ett papper och en penna så att 
de kan skriva upp poängen (viktigt att de räknar poängen för att kunna 
fortsätta övningen på ett bra sätt!). Paren inom grupperna turas om så att 
ett par tar kort och kommer på engagemang medan det andra paret får 
godkänna och ge poäng. Därefter byter de så att paret som räknade poäng 
nu får komma på engagemang. Poängen skrivs upp av lagen själva. 
 
Samla gruppen igen efter ungefär 5-10 minuter eller när de verkar tröttna. 
Gå igenom poängen och låt vinnarlaget presentera några av sina aktiviteter 
inför hela gruppen. 
 
Del 2 – Diskussion om engagemang 
 
Gör nu en grej av poängräkningen. Fråga deltagarna:  
 

• Vem har makten i den här övningen?  
• Varför?  
• Hur kändes det när ni hade makten? 
• Hur kändes det när ni inte hade makten? 
• Vilka, i verkligheten, tror ni det är som har makt att godkänna eller 

inte godkänna engagemang?  
• Vad är det de som har makten godkänner till? (till att bygga lokaler, 

ge bidrag, skriva om i tidningen o.s.v.) 
 
Förklara sedan för deltagarna att det finns många exempel på hur visst 
engagemang inte värderas lika högt som annat. Berätta om (eller läs högt) 
följande händelse från sommaren 2011 där vuxna begränsade 
förutsättningarna för barn och ungas engagemang:  
 
Art of the Streets är ett arrangemang som åker runt i Sverige och sprider 
graffiti och har aktiviteter där intresserade får måla, träffas, inspireras, lära 
sig, diskutera o.s.v. När arrangemanget var i Stockholm hade arrangörerna 
betalat för att få affischera på så kallade kulturtavlor i staden, en typ av 
anslagstavla. Affischerna bestod av olika graffitimålningar med information 
om arrangemanget. När Stockholm stads kommun fick reda på detta förbjöd 
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de affischerna. Affischerna innehöll inte på något sätt något kränkande utan 
var bara graffiti i affischform. Stockholms stads kommun hade alltså makten 
att hindra detta engagemang från att spridas. 
 
Fråga deltagarna:  
 

• Vilka engagemang tror ni oftast brukar godkännas/räknas in som 
riktigt engagemang?  

• Vilka engagemang tror ni mer sällan brukar räknas som riktigt 
engagemang?  

• Vilken makt innebär allt detta?  
• Vad får det för konsekvenser att någon har makt över vilka 

engagemang som ska få resurser eller som ska värdesättas?  
• Vad tror ni är bästa sättet att få folk att göra en massa saker och få 

ett levande samhälle – genom att kontrollera och säga att visa saker 
inte godkänns eller genom att alla får vara fria i sina engagemang? 

 
Fråga sedan deltagarna för att förtydliga vad ni pratar om och vad som 
brukar räknas som riktigt engagemang:  
 

• Vilka typer av engagemang skriver du på ditt CV när du ska söka 
jobb?  

• Vilka engagemang får du ledigt från skolan för?  
• Vilka engagemang tänker folk att du kan bygga en karriär på? (kan du 

inte göra det på att spela dataspel?) 
 
Läs sedan upp följande exempel på en verklig händelse från 2011 där vuxna 
kontrollerade ungas engagemang och idéer: 
 
Vår kommun hade beslutat om att göra ett aktivitetshus för ungdomar. 
Huset skulle drivas av fritidsgården och en ansvarig personal skulle alltid 
vara på plats. Vi ungdomar fick vara med och ta fram hur det skulle se ut 
och vad som skulle hända i huset. Vi skulle få vara med och bestämma allt 
tänkte vi – det var ju vårt hus. Trodde vi ja. Visst, vi fick vara med och tycka 
till om det mesta, men så fort det var något som de vuxna från fritidsgården 
inte gillade så kunde de bara säga nej, att det inte skulle bli så. T.ex. tyckte vi 
att det skulle vara snyggt med en svart heltäckningsmatta i ett av rummen, 
men det tyckte inte de vuxna utan de bestämde att det skulle vara en vit 
istället. Även om de lyssnade på oss så hade de alltid sista ordet, de var   
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tvungna att godkänna våra förslag för att de skulle gå igenom. Vi fick inte 
vara med och bestämma på riktigt. 
 
//Sasha, 16 år 
 
Fråga deltagarna:  
 

• Vilka engagemang brukar de som har makten att godkänna oftast 
själva hålla på med?  

• Vem ska vinna på ditt engagemang för att det ska räknas som riktigt 
engagemang av omgivningen? 

 
Berätta för deltagarna att vuxna ofta har makten över vilket engagemang 
som räknas och anses betydelsefullt för barn och unga idag. De typer av 
engagemang som vuxna brukar ha ses därför ofta som mer betydelsefullt. Vi 
pratar här om traditionellt engagemang som t.ex. att sitta i en styrelse eller 
hålla på med politik. Sådant som unga ofta håller på med, t.ex. dans, vara 
aktiv på Facebook, gå på konsert/festival, ha en blogg o.s.v., räknas däremot 
inte som riktigt engagemang som gör nytta för samhället. Ibland ses 
engagemang till och med som något som gör skada, t.ex. att demonstrera 
eller måla graffiti. Förklara för deltagarna att alla former av engagemang 
ger något – oavsett vad det är!  
 
Dela nu in deltagarna i mindre grupper, två eller tre i varje grupp är lagom. 
Skriv Engagemang på tavlan/papperet och be grupperna prata fritt om just 
engagemang och vad det är för dem i några minuter. Samla sedan ihop 
gruppen igen och be grupperna berätta vad de kommit fram till. Skriv upp 
det som kommer upp på tavlan. Du kan också utmana gruppen genom att 
säga saker som inte kommit upp på tavlan. Det kan t.ex. vara: Skate, är det 
engagemang? Är att besöka sin farmor en gång i veckan engagemang? 
Panta burkar? Klaga på sortimentet i mataffären? Att vara fan till en artist?  
 
Tänk på att när du utmanar och frågar till exempel Är skate engagemang? 
kan det uppstå en tystnad eller tvekan från deltagarna eftersom de kan bli 
osäkra på vad som är tillåtet att svara då de är vana vid att skate inte är ett 
”riktigt engagemang”. Var medveten om detta och belys det i gruppen! 
Förklara att allt engagemang är viktigt och att det inte finns några rätt eller 
fel, även om de kan få motstånd från andra håll! Försök få fram att 
engagemang kan handla om politik, kultur, idrott, socialt engagemang o.s.v. 
Även att spela i en orkester, spela basket, dansa, eller lägga ner mycket tid 
på sina kompisar eller kanske hälsa på sin gamla mormor är viktigt 
engagemang som gör stor skillnad för dig, för din närmaste omgivning och 
för samhället i stort. 
 
När ni känner er nöjda med er lista frågar du sedan gruppen om var och ett 
vad de olika engagemang ni kommit på: 
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• Vad ger det här?  

 
Försök få dem att komma in på vinster för både dem och samhället. För 
varje engagemang kan ni komma på en eller flera olika vinster. T.ex. om ni 
har som ett engagemang att träffa kompisar kan detta motverka 
utanförskap. Var kreativa och tänk på att det inte finns något rätt eller fel. 
Andra exempel på vinster av olika typer av engagemang kan också vara:  
 

• Lär mig kreativitet och ger andra kreativa inslag i vardagen  
• Lär mig om ekonomi 
• Lär mig samarbeta  
• Övar mig på att marknadsföra en uppvisning  
• Gör skillnad  
• Bidrar till en positiv samhällsutveckling  
• Får träning  
• Bidrar till en bra folkhälsa 

 
Fråga sedan deltagarna: 
 

• Vilken makt kan ni få genom de olika engagemangen? 
 
Exempel på detta är: makt över sin kropp, makt över tryggheten i sitt 
bostadsområde, makt över att ens kompisar mår bra, makt över vilka 
företag som får tjäna pengar eller inte o.s.v. 

 
Koppla sedan tillbaka till åldersmaktsordningen och förklara för deltagarna 
att de inte behöver bli serverade makt eller titta på när någon annan har 
makt. Förmedla att de själva kan ta makt genom sitt engagemang! 
 
 
Övning: Filmklipp om engagemang 
 
Syfte: Att på ett enkelt och tydligt sätt förklara för deltagarna vad 
engagemang som värderas är. 
 
Material: Dator/telefon/TV eller liknande med tillgång till internet. 
 
Gör så här: Visa filmklippet ”Ung & Dum – Engagemang som värderas” 
(sök på YouTube).  
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Diskutera: 
 

• Vad tycker ni om filmen? 
• Känner ni igen er? 
• Varför tror ni att det är så här? 

 
 
Övning: Vad engagerar dig? 
 
Syfte: Att få deltagarna att tänka kring vad som engagerar dem samt att 
presentera möjligheten att engagera sig i en lokalgrupp inom Rädda Barnens 
Ungdomsförbund. 
 
Material: Papper och pennor att dela ut. 
 
Gör så här: Dela in deltagarna i mindre grupper, två personer i varje grupp 
är lagom, och be dem fundera kring saker som engagerar dem. Förklara att 
det inte finns några rätt eller fel, utan det kan vara allt från en 
fritidsaktivitet till att hjälpa ett syskon med läxor eller intresse för en fråga i 
samhället som de tycker är viktig. Det kan vara något de redan är 
engagerade av, men även något som de skulle vilja engagera sig för. Berätta 
sedan för deltagarna att de ska få visa vad de kommit fram till för de andra i 
gruppen på ett valfritt sätt. Det kan t.ex. rita engagemanget som intresserar 
dem eller spela upp en kort teatersketch. Förklara att om grupperna har 
svårt att enas om ett engagemang så går det också bra att presentera två 
olika. Det viktiga är att deltagarna bestämmer själva!  
 
Ge deltagarna lite tid att förbereda sin presentation och samla sedan ihop 
gruppen. Grupperna visar i tur och ordning sitt engagemang och de övriga 
ska då gissa vad det handlar om (alltså vad de ritat, spelat upp i en sketch 
eller liknande). Diskutera i helgrupp när ni är klara med övningen: 
 

• Var det svårt att komma på engagemang i övningen? 
• Tycker ni att det blir det lättare eller svårare att komma på 

engagemang när definitionen är öppnare? 
 
Berätta att fortsättningen av Ellen/allan är en del av Rädda Barnens 
Ungdomsförbunds verksamhet och att alla mellan 7-25 år är välkomna att bli 
medlemmar. Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF) finns på många 
platser i Sverige (se www.rbuf.se/lokalgrupper för att se exakt var) och i 
lokalgrupperna är det medlemmarna själva som bestämmer vad de vill jobba 
med. Förbundet är inte knutet till något politiskt parti utan driver demokrati, 
antidiskriminering och andra frågor på det sätt medlemmarna själva vill. 
Oavsett om det är läxhjälp, julklappsutdelning, normer i skolan, antirasism, 
åldersmaktsordningen eller något helt annat som känns extra roligt att 
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engagera sig för så finns det möjlighet att göra det i lokalgruppen. Ni kan 
göra allt från att bara ses och ha roligt tillsammans till att göra en aktion 
eller anordna en föreläsning. Dessutom ges möjlighet att träffa andra 
lokalgrupper runt om i Sverige på regionala och nationella träffar, 
utbildningar och läger!  
 
 
 
Om det finns en lokalgrupp där ni bor: 
 
Berätta för gruppen att det finns en lokalgrupp där ni bor och att de gärna 
vill ha fler medlemmar! Om ni har möjlighet får ni gärna bjuda in någon från 
lokalgruppen som kan berätta vad som är på gång just nu, när de ses etc. 
(kontakta kansliet för kontaktuppgifter eller respektive lokalgrupp genom 
www.rbuf.se/lokalgrupper). Annars kan ni som samtalsledare ta reda på hur 
deltagarna själva kommer i kontakt med lokalgruppen (se 
www.rbuf.se/lokalgrupper för kontaktuppgifter till lokalgrupperna och 
information om aktiviteter) om de är intresserade att engagera sig.  
 
Om det inte finns en lokalgrupp där ni bor: 
 
Berätta för gruppen att det inte finns någon lokalgrupp där ni bor, men att ni 
kan starta en egen om ni vill! Formellt sett räcker det med minst tre 
personer för att starta en lokalgrupp och drar ni igång kommer ni att märka 
att fler hänger på. För att bilda lokalgruppen gör ni så här: 
 

1. Ordna ett möte där ni väljer tre personer till en styrelse, varav en 
lokalgruppsordförande 
 

2. På mötet godkänner ni Rädda Barnens Ungdomsförbunds stadgar för 
lokalgrupper (finns under fliken ”Vill du starta en lokalgrupp?” på 
www.rbuf.se/lokalgrupper) 

 
3. Fyll i blanketten ”Nybildning av lokalgrupp” (finns under fliken ”Vill du 

starta en lokalgrupp?” på www.rbuf.se/lokalgrupper) 
 

4. Skicka den ifyllda blanketten tillsammans med mötesprotokoll och en 
verksamhetsplan till kansliet 

 
5. Alla nya lokalgrupper får tillgång till ett ekonomiskt grundbidrag på 

3000 kr så fort förbundsstyrelsen har godkänt lokalgruppen 
 
Att starta lokalgruppen är enkelt, men känner ni er osäkra finns alltid hjälp 
att få. Vill ni ha hjälp med själva uppstarten eller att hitta fler intresserade 
på er ort kan ni kontakta Rädda Barnens Ungdomsförbunds kansli. De 
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hjälper er att komma igång eller hitta på någon aktivitet för att hitta fler 
intresserade.  
 
 
Övning: Filmklipp om att förändra 
 
Syfte: Visa att unga faktiskt kan göra skillnad och att uppmärksamma frågan 
om sänkt rösträttsålder. 
 
Material: Dator/telefon/TV eller liknande med tillgång till internet. 
 
Gör så här: Visa filmklippet ”Åldersmaktsordningen och avskaffad rösträtt 
i Vita Huset” (sök på YouTube).  
 
Diskutera: 
 

• Vad tycker ni om filmen? 
• Tycker ni att vuxna, som i filmen, borde lyssna mer på barn och unga? 
• Tror ni att barn och unga kan påverka och göra skillnad i samhället? 
• Känner ni er motiverade att påverka och göra skillnad inom något 

som engagerar er?  
 
Berätta för deltagarna att det går att förändra och göra skillnad! Allt 
engagemang är viktigt och genom att exempelvis tänka normkritiskt, sprida 
antirasismens budskap och ifrågasätta vuxennormen kan vi tillsammans 
förändra världen.  
 
 
Avsluta träffen: 
 

• Sammanfatta vad ni pratat om idag. 
• Gör en runda. Hur var dagens träff?  
• Gör en runda till. Det här tar jag med mig från fortsättningen av 

Ellen/allan! 
• Förklara sedan att det här var den sista träffen inom fortsättningen 

av Ellen/allan, men att de om de vill fortsätta att engagera sig inom 
Rädda Barnens Ungdomsförbund så kan de göra det i en lokalgrupp. 

• Slutligen kan ju en avslutning med gruppen vara kul, så föreslå detta 
för deltagarna om ni vill hitta på något tillsammans som 
avslutningsträff. Antingen kan ni som samtalsledare komma med 
förslag till gruppen eller så kan helt enkelt deltagarna själva få 
komma fram till vad de vill göra. Tänk bara på att avslutningen bör 
rymmas i budgeten för gruppen på 750 kr för alla träffar. 
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Bilaga 1 
 
Gör så här: Klipp ut rollkorten och dela ut till deltagarna. 

 
Rollkort: 
 
 
Du är riksdagsledamot och grundare av en stor förening med över 100.000 
medlemmar.  
 

 
Egen företagare med ett miljonföretag. Bor i en storstad.  
 

 
Du är ganska känd inom kultursektorn i Sverige, både inom film och musik 
och har en flera år lång karriär bakom dig. Du får mycket uppmärksamhet i 
media.  
 

 
Stor idrottsperson som varit med i de största tävlingarna nationellt och även 
i en del internationella tävlingar. Du växte upp i en medelstor stad och har 
tre systrar.  
 

 
Du har skrivit en roman som blivit storsäljare. Boken har senare också blivit 
film. Din pappa är politiker på nationell nivå.  
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Bilaga 2 
 
Gör så här: Dela ut serien till deltagarna.  
 

	  



	  
	  
	  

 

	  

62	  

Bilaga 3 
 
Gör så här: Klipp ut rutorna och klistra ihop dem så att t.ex. ”Är bra på” 
kommer på ena sidan och ”Är bra på: Att rita” på andra sidan (görs av 
samtalsledarna innan träffen). Det ska alltså bli ett Memoryspel med en 
framsida och en baksida i samma färg. Kom ihåg att ni kan behöva skriva ut 
flera kopior om ni är många i gruppen. När ni sedan ska spela delar ni ut 
Memorykorten till deltagarna så att varje grupp har minst tre brickor i 
samma färg. 
	  
	  

Är bra på Är bra på 
	  

Är bra på 	  
	  
	  
	  

Är bra på 
 
	  

Är bra på 
 
	  

Är bra på 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Är bra på: 
Rita 

Är bra på: 
Vara rolig 	  

Är bra på: 
Photoshop 

	  

 
	  
	  

	  
Är bra på: 
Springa 

Är bra på: 
Musik 	  

Är bra på: 
Bygga 	  
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Tycker är kul Tycker är kul 

	  
Tycker är kul 	  	  

	  
	  

Tycker är kul  
	  

Tycker är kul  
	  

Tycker är kul 	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tycker är kul: 
Hänga på 

fritidsgården 

Tycker är kul: 
Stå på scen 	  

Tycker är kul: 
Blogga 

	  

 
	  
	  

	  
Tycker är kul: 

Ishockey 
Tycker är kul: 

Musik 	  
Tycker är kul: 

Skriva 	  
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Vill förändra Vill förändra 	  	   Vill förändra 	  	  
	  

Vill förändra  
	  

Vill förändra  
	  

Vill förändra 	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vill förändra: 
Bättre miljö 

Vill förändra: 
Bättre skola 	  

Vill förändra: 
Ingen rasism 
	  

 
	  
	  

	  
Vill förändra: 
Mer att göra 
på fritiden 

Vill förändra: 
Mer 

jämställdhet 	  

Vill förändra: 
Höjt barn-

/studiebidrag 	  
	  
	  
	  

	  
	  
 


