
SKRATTURNÈN

För alla barns rätt!

 
Låt Skratturnén komma till er skola, för glädje, eftertanke och 
alla barns rättigheter.

Barn behöver tidigt få kunskap om sina rättigheter, inte minst för att förstå att dessa rättigheter gäller 
alla barn; skolkamrater, flickan i sätet mittemot på tunnelbanan, hen som kanske flytt från ett krig och 
lever med sina föräldrar i ett främmande land, de barn som flytt hit utan sina föräldrar, alla de barn vi 
ser på teve som lever i länder där krig eller fattigdom är vardag.

Clowner utan Gränser väljer att använda skrattet som ett universellt verktyg för att tala om dessa  
rättigheter. Genom skratt lockas känslor fram och nya tankar får ta plats. Genom att känna oss som 
en del av någonting mycket, mycket större får vi utrymme och mod att diskutera frågor som annars 
kan kännas svåra och främmande. Kan vi skratta åt samma saker kanske det finns annat som förenar. 
Artisterna som kommer och besöker er skola har varit på många olika platser i världen och fått barn i 
utsatta situationer att skratta. De kommer att spela en föreställning likt de vi spelar på internationella 
turnéer, prata om barns rättigheter och berätta lite om sina egna erfarenheter. 

Vad är Skratturnén?
Skratturnén är ett skolprojekt med stöd från Arvsfonden som riktar sig till skolbarn i åldrarna 6-11 år för 
att med lek och kreativitet skapa engagemang och förståelse för barns rättigheter och barnkonven-
tionen. Skratturnén är helt kostnadsfritt för er skola. Det enda kravet vi ställer är att ni arbetar vidare 
med metodmaterialet efter vårt besök.

Om Clowner utan Gränser

Clowner utan Gränser arbetar för att sprida hopp, skratt och drömmar till barn i krisdrab-
bade områden. Varje år skickar vi de bästa av clowner, jonglörer, akrobater och musiker 
till några av världens värst drabbade platser. Till ungdomsfängelser, barnhem, sjukhus 
och flyktingläger, till samhällen som är drabbade av krig och naturkatastrofer.  
Hit åker vi för att genom psykosocialt arbete och scenkonst skapa hopp, frigöra livskraft 
och stärka självkänslan hos de barn som behöver det allra mest.
Under 2016 arbetade våra artister bland annat i Sydsudan, D.R. Kongo, Rwanda, Burma, 
Indien, Rumänien, Nepal, Kina, Bhutan och Grekland.  
Sedan starten 1996 har vi skrattat tillsammans med 1,5 miljoner barn runtom i världen.



 Info inför Skratturnéns besök på er skola!
 

För att vi ska kunna besöka er skola har vi nedan samlat lite information om vad som krävs att 
vi ska kunna komma. 
 
Här är lite information om hur dagen kan komma att se ut: 

1. FÖRESTÄLLNING ( kl 10.00 eller 12.30) 

Föreställningen riktar sig till åldrarna 6-11 år.  
Föreställningen börjar enligt överenskommen tid och håller på ca 40-45 min, efteråt har artis-
terna en kortare prat- och frågestund . Totalt tar detta pass ca 1 h. 

För att förutsättningarna för er och oss ska vara så bra som möjligt för en magisk dag kommer 
här en liten checklista:

•	 Möblera gymnastikhallen med publikplatser innan föreställningen.  
Ställ iordning mattor, bänkar och plintar för antal elever och personal som kommer att se 
föreställningen ungefär som exempelskissen nedan. 

•	 Artisterna behöver tillträde till gymnastikhallen 2 h innan föreställning för att förbereda.

•	 Spelyta	7	X	7		meter	 	 •					Takhöjd	5	m

•			 Elkrav	1	st	10A,	230	V

•		 Till	luftakrobatik	krävs	en	fästpunkt	i	tak	som	håller	för	minimum	500kg	exempelvis	balk,	rå,		
 romerska ringar.

•	 Utse en kontaktperson som kan möta upp artisterna när de kommer till skolan. Denna per-
son behöver vara på plats under förberedelser och under föreställningen för att kunna bistå 
artisterna om det tex behövs hjälp att släcka ner. 

•	 Se till att barnen är på plats lite innan föreställningen för att kunna börja i utsatt tid, men 
vänta tills artisterna själva släpper in barnen i salen. Detta brukar vara ca 5 min innan.  
Viktigt att ni hjälper till att placera barnen i salen när artisterna släpper in till föreställningen. 
Yngst längst fram etc.

•	 Artisterna blir extra glada om det går att få en kopp kaffe innan föreställning. 
 

En	magisk,	rikstäckande,	skrattfylld	och	viktig	turné	som	handlar	om	barns	rättigheter.	Med	
unika metoder fyllda av skratt, lek och kreativitet erbjuder vi skolor ett nytt sätt att arbeta med 
barnkonventionen och den viktiga och mycket aktuella frågan om barn på flykt i Sverige.

PLINTAR BÄNKAR

SPELYTA

MATTOR
RIBBSTOLAR

Skiss över ett exempel på möblering av gymnastikhall för publikantal ca 150 pers. Vid mer publik behövs mer mattor/plintar.



2. FILM

Innan vårt besök vill vi att ni tittar på en film som vi tagit fram som förklarar barnkonventionen 
och berättar om vårt arbete. Ni kan hitta den här: Klicka här!   

3. INTRodukTIoN METodMaTERIaL: SkRaTTuRNéN-FÖR aLLa baRNS RÄTT! 

Om det finns möjlighet så skulle vi vilja träffa några lärare och pedagoger för att gå igenom det 
metodmaterial som är en del av Skratturnén. Detta tar ca 1 h, vi provar en del övningar och ni 
har möjlighet att ställa frågor. Vi vill att ni anmäler en tid för detta när ni bokar, bäst är om det 
är i anslutning efter föreställningen. Artisterna behöver 1 timme att packa ihop och sedan äta 
lunch innan (om de spelar förmiddag). 

OBS! Går endast att boka om föreställningen spelas på den egna skolan då vi inte hinner åka 
runt till flera skolor på en dag. 

Målet med metodmaterialet är att eleverna ska:

•	 Få en ökad förståelse om vilka rättigheter barn har.

•	 Få en ökad förståelse för att det finns barn på flykt och inse att livet på flykt innebär många 
omvälvande och icke-valda saker.

•	 Se sina egna möjligheter att påverka att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Metodmaterialet finns tillgängligt för nedladdning på vår hemsida på. Klicka här!

•	 Titta igenom materialet innan vårt besök så ni har möjlighet att ställa frågor under genom-
gången. 

•	 Vi kommer att lämna ett inbundet exemplar till varje skola efter vårt besök.

4. kLaSSTÄVLING

Alla barn har rätt att leka! Hitta på en ny, rolig och skrattfylld lek där alla får vara med. 

Rita, skriv eller filma er idé. Vår clownjury kommer att provleka alla bidrag och utse en vinnare. 
Årets	vinnare	kommer	att	få	ett	clownkalas	till	sin	skola.	En	ny	föreställning,	ett	stort	tårtkalas,	
en cirkusworkshop och en hemlig clownpresent.  
 
Läs mer om tävlingen på vår hemsida. Klicka här!

5. INFobREV TILL FÖRÄLdRaR

Vi kommer att skicka med eleverna ett infobrev om att vi varit på besök på skolan där vi även 
informerar kort om vår organisation. Detta kommer ni få på plats av våra artister.  
Den ena delen av infobrevet består av en teckning som eleverna kan färglägga. 

https://www.youtube.com/watch?v=gP5_gtKVF9Y&t=4s
https://skratt.nu/sites/default/files/dokument/metodmaterial_skratturnen_2.pdf
https://skratt.nu/node/721

