
Upplägg och innehåll
En föreställning med tillhörande diskussion och 
efterarbete. Föreställningen är interaktiv, barnen 
medverkar med synpunkter och tankar kring olika 
företeelser och frågor som inte har färdiga svar. 

Workshopen är en fortsättning på föreställningen 
där eleverna får använda konstnärliga uttryck för att 
gestalta vad som är viktigt för dem. Hur kan barn 
göra sina röster hörda och få kunskap om sina 
rättigheter? Barnen dramatiserar och gestaltar 
utvalda artiklar ur barnkonventionen med text, sång, 
rörelse och bild. (Se särskilt dokument om föreställningen)


Mål och syfte 
Upplägg och detaljplanering görs i förväg tillsammans med lärare och 
elever så att innehållet är väl förankrat hos deltagarna. 

Med lustfyllda övningar och estetiska uttryck, vill vi bidra till nya sätt 
att gripa sig an arbetet med barnkonventionen i skola, familj och 
närområde. Vi tar upp frågor och dilemman kring barnkonventionen 
på ett sätt som utvecklande för både barn och vuxna. Vi försöker 
förstå vad artiklarna betyder konkret, i vår vardag

I ett skapande arbete som går utöver det vanliga skolarbetet, finns 
ofta möjlighet att pröva nya roller och se varandra ur nya perspektiv.


Barnkonventionens grundprinciper: 
- Alla barn har fullt och lika 
människovärde. 

- I allt som rör barn, i alla 
instanser, ska barnens bästa 
alltid komma i främsta 
rummet.

- Rätt till liv och utveckling.

- Barn ska få göra sig hörda 
och påverka sin situation.  
 
Sist men inte minst tillämpas  
Artikel 31: 
”Konventionsstaterna erkänner 
barnets rätt att till vila och fritid, 
till lek och rekreation, och rätt att 
fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet” 

Idéworkshop i samband med 
föreställningen Clownen Ottilia och 

Barnens rätt 

Praktiska 
förutsättningar  

Antal medverkande: 
2 skådespelare/ 
kulturpedagoger 

Tidsåtgång:  
Föreställning: 50 minuter 
Workshop: 1-1,5 timme/

grupp 

Antal deltagare:  
Föreställning: 2 klasser (ca 

50-60 barn + lärare) 
Workshop:  

Halvklass (10-15 barn)  

Pris: 
Föreställning: 10 000 kr 

Workshop: 6 000 kr/grupp 
Resa, ev boende och 

traktamente tillkommer. 

Kontakt: 
Karin Fichtelius 

E-post: 
teater.skata@gmail.com 
Telefon: 070-369 31 29 

www.teaterskata.se 
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