
ARTIKEL 14:
BARN HAR RÄTT TILL RELIGIONSFRIHET-
ATT TRO ELLER INTE TRO PÅ DET MAN VILL

I denna workshop uppmuntras barnen att fundera över trosfrihet och att uttrycka
sina värderingar genom att tillverka ett eget pennställ i målad trolldeg.
Workshopen är indelad i tre segment. Trolldegen behöver härda i ugn och torka
ut innan den målas, så det behövs en natt mellan segment 2 och 3.

Ämnesområden: Bild, religion, samhällsorientering

Förberedelsetid:
Ca 30 min

Tidsåtgång i klassrummet:
2 timmar plus raster

Övrigt:
Ugnshärda 2 timmar och låt torka över natten

Förberedelse:
Ladda ner bilder från www.umea.se/allaharratt
Duka fram material och verktyg.

Ingredienser:

Trolldeg för 10 barn:
2 liter vetemjöl
1 liter salt
1 liter vatten
1.5 dl vegetabilisk olja

Vattenfärg och/eller tuschpennor

Plåtar med bakpapper på

Bonus: glitterlim/ glitter och lim, lack

Verktyg:
Trubbiga knivar, tandpetare eller annat för att skulptera
Ugn + plåtar (ca en plåt/5 barn)PE
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Segment 1: Introduktion, idé och skiss(40 min)

Introducera artikel 14. Diskutera med barnen: Vad är religionsfrihet? Vad betyder det att
respektera den här rättigheten? Måste man berätta vad man tror på?(15 minuter)

Berg har en symbolisk betydelse i flera världsreligioner som platser man sökt sig till för
upplysning, meditation eller bön. När man är på ett stort berg kan man känna hur liten man
är i universum och fundera på stora frågor om liv och död. I USA ville en man som hette
Leonard Knight sprida ett budskap om att ‘Gud är kärlek’ och började måla och bygga ett
berg i öknen med det budskapet. I över 30 år höll han på. Hans ‘Salvation Mountain’ som
ligger i Kalifornien blev känt över hela världen och nu efter hans död har en grupp frivilliga
tagit över arbetet för att hans livsverk ska vara kvar. (Bildspel: Salvation Mountain och
exempel på symboler för tro och värderingar) (10 min)

Fundera och skissa: Om du skulle bygga ett berg som uttrycker dina värderingar eller tro, hur
skulle det se ut? Finns det några symboler eller ord som du skulle använda? Om du inte tror
på någon religion, finns det ett annat budskap som du tycker är viktigt? Vad vill du dela med
dig? Vilka former och symboler är viktiga för dig? Skissa och färlägg på ett papper (10 min)

Segment 2: Bygg ett pennhållar-berg (60 min):

Nu är det dags att förverkliga skissen genom att bygga ett mini-berg att ha på din bänk. Utgå
från din skiss och rista in eller bygg 3-D former med dina symboler. När du är nöjd med
formen, lägg över på plåten, ta en penna och stick ner ca 5 cm rakt ner. Vrid lite på pennan
så hålet blir lite större än vad som behövs. Du kan göra plats för en eller flera pennor. Om du
vill kan du också göra en platt yta som ‘suddhylla’.

Härda i ugn
Härda skulpturerna i ugn 100 grader ca 2 timmar (kan behövas något mer beroende på
storlek)
Låt sedan stå och torka över natten

Segment 3: Måla/ dekorera (60 min)
När pennställen torkat är det dags att dekorera! Tuschpennor fungerar men för att få in färg i
vissa delar kan det vara lättare med vattenfärg eller annan hobbyfärg och en tunn pensel.
Instruera barnen att inte använda för mycket vatten om de använder vattenfärg (då blir
degen kladdig igen) utan att blanda en tjock färg och använda lite i taget. Glitter är uppskattat
om det finns att tillgå!

(Valfritt) Lackning (30 min)

För bättre hållfasthet kan man använda t.ex. klarlack från träslöjden när objekten torkat ut
ordentligt. Det bästa är ett tunt lager hobby-spraylack som bör appliceras av en vuxen
utomhus eller i ett välventilerat rum.

‘Bergen’ kan barnen ta hem eller ha som pennställ på sin bänk!


