
ARTIKEL 13:
BARN HAR RÄTT TILL YTTRANDEFRIHET-
ATT TÄNKA, TYCKA OCH UTRYCKA SINA ÅSIKTER, MED RESPEKT
FÖR ANDRAS FRI- OCH RÄTTIGHETER

I denna workshop uppmuntras barnen att uttrycka sina känslor, egenskaper och
åsikter med hjälp av egentillverkade masker och iscensatta självporträtt.
Workshopen är indelad i tre segment som kan köras direkt på varandra eller
delas upp över flera dagar.

Ämnesområden: Bild, (konst)historia, samhällsorientering

Förberedelsetid:
30 min

Tidsåtgång i klassrummet:
Ca 3 timmar

Efterarbete:
30 minuter

Förberedelse:
Ladda ner bildspel från hemsidan. Duka fram material och verktyg.

Ingredienser:
Material att bygga masker av som till exempel papper, tyg, pärlor, paljetter,
mattrasor, äggkartonger
Liggunderlag eller kartong att klippa ut en form av
(Elastiskt) band/snöre för att sätta fast masken
Målarfärg och tuschpennor
Lim och tejp
Utklädningskläder och eventuell rekvisita

Verktyg:
Saxar, (skärknivar och skärmatta)
Limpistol
Penslar
Kameror (till exempel padda eller mobilkamera)

U
TT

RY
C
K
SF

U
LL

A
M
A
SK

ER



Segment 1: Introduktion, idé och skiss(60 min)

Introducera artikel 13. Diskutera med barnen: Vad är uttrycksfrihet? Vad betyder det att
respektera den här rättigheten? Kan min uttrycksfrihet krocka med andra rättigheter som du
har? (15 minuter)

Visa exempel (bildspel) på konstnärer och kreatörer som använt sig av sin image och/eller
självporträtt för att uttrycka sig- till exempel: Cindy Sherman, Frida Kahlo. Diskutera: vad är
ett självporträtt? Vad kan det uttrycka? (15 minuter)

Barnen delas upp i par och tilldelas papper och penna. Om de skulle göra ett självporträtt
som visar hur de är som personer istället för hur de ser ur- vilka egenskaper, uttryck, känslor
eller åsikter skulle de vilja förmedla? De får fem minuter att individuellt fundera och skissa
på vad de vill uttrycka. De får sedan förklara och diskutera sina skiss och idé med sin partner
och planera för hur den kan göras- vilka material, färger och former som kan
förhöja uttrycket.

Segment 2: Konstruktion av mask (60 min):

Nu är det dags att förverkliga skissen genom att bygga en mask. Barnen får börja med att
skapa en bas i kartong eller sittunderlag som de sedan applicerar material och målar på.
Uppmuntra barnen att leka med 3-dimensionella former och material som kan förmedla olika
känslor. Du som vuxen kan gärna hjälpa till med skärkniv och limpistol så att det inte händer
någon olycka.

Segment 3: Fotografering (60 min)

Inför fotograferingen kan man prata om olika perspektiv och vad de kan uttrycka. Hur
uppfattas en figur som är fotad uppifrån, rakt på, i profil eller nerifrån? Ändrar det intrycket?
(Bildspel med exempel att diskutera)

Nu introduceras utklädningskläder och rekvisitan och paren från segment 1 ska fotografera
varandra med maskerna på. Välj ut en neutral välbelyst yta i klassrummet eller korridoren
och tilldela tid för fotografering. Uppmuntra barnen att prova olika vinklar och kroppsspråk.
Uppmuntra dem att diskutera hur dessa påverkar läsningen av bilden. För att förenkla
efterarbetet, be dem behålla de 2 bilder som de är mest nöjda med alltså radera övriga.

Efterarbete/ Presentation (30 min)

Ta tillvara på bilderna och skapa en presentation, antingen genom att skriva ut och sätta upp
A3-utskrifter på väggen, eller genom att göra ett bildspel. Ta tid med barnen att prata om de
olika bilderna och vad de uttrycker. Påminn barnen om artikel 13 och deras rätt att
uttrycka sig.


