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GUIDE TILL FREDSUPPDRAG
Detta är en guide som hjälper er att se vad fredsuppdragen handlar om redan innan ni 
skannat Fredsugglans QR-koder.  Det är enkelt! Här nedan visas ett grid-system som de 

olika koderna är döpta efter, och på följande sidor ser ni uppdragen efter kodernas namn.



A1:  Säg något snällt eller upplyftande till någon som hjälper dig eller servar dig idag! #fredsugglan

A2:  Författa ditt alldeles egna Fredsuppdrag idag! Berätta gärna för oss andra vad du hittat på..men  
 bara om du vill! #fredsugglan

A3:  Om du skulle få resa vart du vill på jorden, vart skulle det bli för plats då? Har du varit där?   
 Om inte, vad skulle stoppa dig i livet? #fredsugglan

A4:  Ta ett papper och börja skriv följande fras: ”Jag älskar att…..” Slutför denna fras 10 gånger. 
 Fundera sedan hur många av dessa saker du prioriterar i ditt liv just nu. #fredsugglan

A5:  Snurra runt på golvet stående med armarna rakt ut i luften tills du blir en aning yr…försök 
 sedan gå rakt fram. En slags irländsk julafton light :-) #fredsugglan

A6:  Rita ett självporträtt idag! #fredsugglan

A7:  Rita ett hjärta någonstans på din kropp idag. Lycka till!

A8:  Inled en mening med ”Jag blir så glad när du….” till minst tre personer idag. Lycka till!

A9:  Grattis!! Sjung högt och ljudligt ”Ja må JAG leva” Byt alltså ut han eller hon till JAG i 
	 födelsedagsfirar	sången.	Sjung	gärna	inför	andra,	det	är	du	värd!	Grattis!!	#fredsugglan

A10:  Ge någon minst 10 minuters massage idag! #fredsugglan

A11:  Lär dig säga ”Hej min vän! på 3 nya språk! Good Luck! #fredsugglan

B1:  Rita något du drömmer om i livet på ett papper och lägg det under din huvudkudde i natt! Sov
 på saken:-) #fredsugglan

B2:  Be en person att lyssna på en låt du älskar! #fredsugglan

B3:  Skratta allt vad du orkar i 60 sekunder. Släpp loss. Vill du har ökad effekt, gör det gärna 
 tillsammans med andra :-D #fredsugglan

B4:  Skriv en ”dagens ros” eller ”tummen upp” till dig själv idag! #fredsugglan

B5:  Iaktta minst fem stycken leenden idag!

B6:  Tacka 5 personer under dagen! #fredsugglan

B7:  Krama ett träd idag! #fredsugglan

B8:  Rita ditt egna självporträtt på ett papper och visa för någon!

B9:  Ring din kommuns telefonväxel idag och berätta för den som svarar hur bra jobb hon/han gör. 
 Att varje dag hjälpa människor att hitta rätt och att svara på våra frågor det är stort! (Om det
 känns lättare så kan du hälsa från Fredsugglan) #fredsugglan

B10:  Ge någon beröm idag, inte för prestation utan mer för hans eller hennes sätt att vara, 
 egenskap…ex du lyssnar alltid, du är alltid så vänlig, du vill väl, du tänker på andra…Lycka till! 
 #fredsugglan

B11:  Berätta	ett	fint	minne	för	någon.	Be	mottagaren	att	bara	lyssna.	Skapa	ett	vackert möte. 
 Lycka till! #fredsugglan



C1:  Dansa små grodorna idag! #fredsugglan

C2:  Rita en bild som symboliserar ordet ”MOD” för dig. Sprid den gärna eller ge bort den till
 någon. #fredsugglan

C3:  Skriv ner tre saker där du är en god förebild för din omgivning! #fredsugglan

C4:  Hitta på ett eget ordspråk som gör dig glad, skriv det på en lapp och ge sedan bort den till
 någon. #fredsugglan

C5:  Avsluta följande mening: Dessa 5 saker vill jag att mina vänner ska säga om mig... 1,2,3,4,5

C6:  Skriv en vacker hälsning på ett papper idag och gör sedan lappen till en tuss. Lägg denna sedan 
 på ett offentligt ställe. Lycka till! #fredsugglan

C7:  Välj	ut	tre	personer	idag	och	skänk	de	extra	fina	tankar.	#fredsugglan

C8:  Bygg ett högt torn utav något idag! Gärna tillsammans med andra. Använd din outtömliga 
 fantasi!!

C9:  Uppmärksamma dig på minst tre skratt under dagen. Det kan vara dina egna skratt eller 
 andras. Men försök själv vara som en kamera och ta liksom med ögat minst tre ”skrattbilder” 
 idag. Lycka till! #fredsugglan

C10:  Ta ett papper och börja skriv ” TACK för att….” fortsätt sedan att avsluta 10 meningar med 
 samma början. #fredsugglan

C11:  Sitt helt tyst i 5 minuter någon gång under dagen. #fredsugglan

D1:  Ta del av något visdomscitat under dagen. #fredsugglan

D2:  Lägg din högra hand på bröstet och känn 10 st hjärtslag. #fredsugglan

D3:  Ge någon en 10 sekunders lång kram idag! #fredsugglan

D4:  Be att få titta någon in i ögonen i 15 sekunder utan att ta bort blicken. Beundra och se djupet i 
 personen ögon. Wow …nästan som universum! #fredsugglan

D5:  Håll någon i handen i minst en minut idag! Ha en go stund! (Ett tips kan vara att verkligen 
 försöka känna hur den andras hand känns, är den varm, kall, stor, liten, hur känns den, vill den 
 kanske rent av berätta något...)

D6:  Ta ett papper och skriv 20 punkter med början… Jag är tacksam över följande: #fredsugglan

D7:  Berätta för någon idag om en situation då du utmanade dina egna rädslor. #fredsugglan

D8:		 Fråga	någon	du	känner	följande:	”Om	jag	vore	ett	trafikmärke…vilket	tycker	du	passar	mig 
 bäst då?” Försök hitta någon som kan svara så ärligt som möjligt.

D9:  Ge någon du inte känner en present idag. Kan vara en blomma, ett tuggummi, en bok…
 #fredsugglan

D10:  Skänk en tanke till någon du saknar. Skriv ned denna persons namn på en lapp och lägg den i 
	 fickan.	Bär	med	henne/honom	hela	dagen.	Avsluta	med	att	plantera	lappen	i	jord	av	ngt	slag,	
	 i	marken,	i	en	blomkruka	etc.	Detta	för	att	få	vänskap	och	minnen	att	gro.	Om	personen	finns	
 kvar i detta liv eller ej spelar ingen roll. PS. Försök verkligen att bara skriva ett namn på en lapp. 
	 Vi	kan	återkomma	med	samma	uppdrag	flera	gånger	så	det	finns	tid	:-)	#fredsugglan

D11:  Krama minst 5 personer idag. #fredsugglan



E1:  Gratulera någon idag på sin födelsedag! #fredsugglan

E2:  Ta ett papper och skriv rubriken, Detta gör mig glad: Skriv sedan ner 10 saker på en lista och 
 dela den med någon du tycker om. #fredsugglan

E3:  Berätta en Norgehistoria för någon idag! #fredsugglan

E4:  Be en vän berätta för dig vilket djur du skulle varit om du hade varit ett djur! #fredsugglan

E5:  Kom på en låttitel som du vill leva efter idag!

E6:  Sprid	något	fint	på	internet	idag#fredsugglan

E7:  Ge dig själv en present under dagen! #fredsugglan 

E8:  Gör minst två roliga grimaser inför någon idag! #fredsugglan

E9:  Träna din kreativitet och kom på så många sätt som möjligt då 1 + 1 INTE blir två! 
 #fredsugglan

E10:  Testa och se hur långt bak I tiden du kan minnas något…#fredsugglan

E11:  Skriv	ner	tre	saker	som	du	uppskattar	med	dig	själv	och	lägg	lappen	i	din	ficka!	#fredsugglan

F1:  Rita ett litet hjärta på din hand idag. #fredsugglan

F2:  Prata	med	ett	djur	idag	och	fira	på	något	sätt	att	ni	båda	finns	till!	#fredsugglan

F3:  Skriv	3st	post-it	lappar	med	fina	hälsningar	på.	Sprid	de	sedan	på	olika platser i världen :-)
 #fredsugglan

F4:  Stanna upp och känn 5 andetag i följd. Känn hur magen går ut då du andas in och in på 
 utandning. Lägg gärna din ena hand på magen. Och så följ med i 5 andetag. Lycka till och ha 
 en mysig stund. #fredsugglan

F5:  Kom på tre tillfällen då du lärde dig något nytt. Detta gör vi i och för sig hela tiden, men hitta 
 några särskilda tillfällen du är extra glad/stolt över. Fundera över dessa tillfällen och vad som 
 gjort de extra att fundera på idag!

F6:  Dagens fredsuppdrag kräver extra mod. Skriv ner 5 saker som du är rädd för eller oroar dig 
 just nu i livet. Be sedan att få en stund med en vän och dela dina tankar. Lycka till!

F7:  Spela luftgitarr eller låtsastrummor till en hel låt idag. #fredsugglan

F8:  Låt någon gå före dig idag. Släpp förbi någon. Få känslan att du lämnar företräde åt någon. 
 #fredsugglan

F9:  Skriv ner så många exempel du kan på 2 minuter som du oroar dig för eller är rädd för. 
 Fundera sedan om dessa bromsar dig på något sätt i ditt liv och på vilket sätt. #fredsugglan 

F10:  Vad skulle boken heta om dig och ditt liv? Skriv ner minst 3 meningar som hade funnits på 
 baksidan av boken. En kort tanke om handling…Lycka till! #fredsugglan

F11:  Ställ dig framför spegeln och se sur ut i 60 sekunder. #fredsugglan



G1:  Ge dig själv en riktigt stor kram och säg, jag gillar dig trots allt och du duger precis som du är!
 (Detta kan ske lite smyg om du vill). #fredsugglan

G2:  Försök att lägga märke till och räkna hur många gånger du faktiskt skrattar under dagen. Sen
	 ikväll	innan	du	går	till	sängs,	bara	reflektera	över	siffran	....	#fredsugglan

G3:  Lär	dig	ett	trolleritrick	under	dagen	och	visa	det	för	någon.	(tips,	sök	på	nätet,	finns	mängder av  
 ex kortlekstricks) #fredsugglan

G4:  Skapa en liten saga med minst 8 meningar och och berätta den för någon du känner. 
 #fredsugglan

G5:  Svara på följande fråga med minst 5 exempel: Hur bidrar du till att göra världen lite vackrare 
 och välmående genom ditt sätt att leva?

G6:  Lär dig säga ”Jag älskar dig” på två nya språk!

G7:  Håll upp dörren för någon minst vid tre tillfällen idag! #fredsugglan

G8:  Ät lunch tillsammans med någon du inte brukar äta med. #fredsugglan

G9:  Skriv en egen dikt om kärleken. Ge dikten till någon eller till dig själv. Eller varför inte lägga ut 
 den på nätet och sprid den till alla du känner!! #fredsugglan

G10:  Klappa någon på kinden idag. #fredsugglan

G11:  Skriv ner de första två meningarna på en egen sång du själv hittar på...lägg sedan lappen i 
 översta lådan någonstans. #fredsugglan

H1:  Skriv något snällt på toapapper sittandes på en rulle idag. Helst på en offentlig plats. Rulla 
 sedan tillbaka pappret så att det inte syns. Överraska den personen som nästa gång rullar ut  
 papperfrån rullen! #fredsugglan

H2:  Lek ”leda blind” med någon under dagen. Dvs en blundar och den andra för försiktigt den
 andra runt i olika miljöer ett par minuter, sedan byts ni om. Ta det försiktigt och gör det 
 verkligen varsamt och med fokusering så blir effekten mycket bättre. Det handlar om tillit och  
 att släppa kontrollen. #fredsugglan

H3:  Sträck armarna mot solen 5 gånger under dagen! #fredsugglan

H4:  Lyssna på en kärleksballad idag och dröm dig tillbaka till en dans med någon du älskar eller   
 älskat! #fredsugglan

H5:  Skriv ner minst fem meningar på ett papper där du för dig själv förklarar vad ordet ”Frihet” 
 betyder för dig. Börja med….Frihet för mig innebär att… Lycka till! #fredsugglan

H6:  Härma fem olika djurs läten idag inför någon annan!

H7:  Skriv en kärleksdikt på ett papper och ge till en vän. Utmana dig nu och säg inte att du inte 
 kan, alla kan! Lycka till!

H8:  Titta dig i en spegel och berätta minst 10 saker du ser högt för dig själv. Börja med orden: När 
 jag tittar på mig själv i spegeln så ser jag…. Försök att inte bara titta på din kropp, ditt ansikte,
 utseende utan kanske även andra saker…kanske ser du någon som rädd, stressad, lycklig…
 Lycka till



I1:  Försök minnas en dröm du drömt och berätta den för någon vän #fredsugglan

I2:  Be att få ge någon en kram idag och gör det! #fredsugglan

I3:  Rita/måla ett hjärta på ett papper och häng upp det i offentlig miljö idag! #fredsugglan

I4:  Tillbringa 5 minuter fokuserad tid med att titta ner på himlen. Alltså se upp i himlen men med 
 tanken att du faktiskt tittar rätt ner på molnen. Testa, jorden är ju rund du vet, upp är ner, ner 
 är upp. Häftig känsla när du väl når den! Lycka till! #fredsugglan

I5:  Om du skulle vara en karusell/attraktion på ett tivoli, vilken skulle du vara då? #fredsugglan

I6:  Placera något under din kudde i kväll som kan följa med dig in i dina drömmar. Vad du väljer är 
 upp till dig själv, men tänk att det kommer att bli en del av just dina drömmar i natt. Sov Gott!

I7:  Skriv eller rita 3 st pris som du vill ha i ditt prisskåp under din livstid. Behöver inte vara 
 prestationspriser utan kan även vara, världens bästa mamma, världens största kärleksspridare 
 etc….Lägg sedan dina priser under huvudkudden och låt drömmarna göra sitt i natt! Lycka till!

I8:  Tänk på någon du skulle vilja ha en kram utav idag. #fredsugglan

I9:  Fråga en person du aldrig tidigare frågat, hur han eller hon mår idag. #fredsugglan

I10:  Skriv ett handskrivet brev till din pappa, eller mamma eller någon annan vuxen. Börja med 
 orden: Hej! jag vill att du ska veta att….osv Om du kan och vill så ge honom brevet under 
 dagen, annars bara spara det som ett minne. #fredsugglan

I11:  Skriv ner 5 saker en drömdag för dig skulle innehålla. #fredsugglan

H9:  Lägg ett vykort eller en lapp eller liknande i en gul postlåda och skriv ”TACK ALLA NI
 BREVBÄRARE SOM HJÄLPER OSS ATT FÅ FRAM ALL VÅRA FINA BREV OM DAGARNA 
 ÖVER HELA VÄRLDEN. NI ÄR SÅ BETYDELSEFULLA!” Välj själv om du vill vara anonym eller 
 kanske vill du underteckna med Fredsuppdraget, välj själv. Lycka till! 

H10:  Lägg din hand på ditt bröst idag vid 3 tillfällen. Tillåt dig känna och räkna tyst minst 25 hjärtslag 
 i följd varje gång. Tänk på vikten av dessa små slag och tacka ditt hjärta. Fundera också på vad 
 du gör för att hjärtat ska kunna må på bästa vis. Lycka till!

H11:  Gör något under dagen som du klassar som lyx! #fredsugglan



www.fredsugglan.se

Facebook: Fredsugglan

Instagram: @fredsugglan


