
Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan 
må bra och utvecklas

UNDERBAR
VÄRLD!
EN



en underbar värld! 
alla barn har rätt att leva i en värld där de känner sig trygga, mår bra och  
utvecklas. men för många barn är verkligheten en annan. I den här övningen 
pratar vi om barn som inte har det bra men som har rätt till trygghet. 
Barnen ritar två kontrasterande bilder av sin drömvärld respektive en 
värld som de inte vill leva i. Vad är en drömvärld för dem och vad kan de 
göra för att skapa sin drömvärld i verkligheten!



räTTIgheT varje barn har rätt att överleva och utvecklas (artikel 6).
 varje barn har rätt till social trygghet (artikel 26).
 varje barn har rätt till skälig levnadsstandard (artikel 27).
 ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp (artikel 22). 

mål att ha en dialog kring en bra och dålig levnadsmiljö.

 att prata om hur vår respektive andras närmiljö ser ut.

maTerIal  Färger och papper.

BOKTIPS  boken hassan och hans färger av mary hoffman  
 och karin littlewood.
 alla barns rätt av Pernilla stalfelt.

Från barnkonventionen 
arTIKel 6
alla barn har rätt till liv och utveckling. rätt till liv handlar exempelvis om att barn 
inte ska bli dödade i krig eller att de får vård och mediciner när de är sjuka. 

rätt till utveckling betyder att länderna och vuxna ska göra vad de kan för att 
alla barn ska ha en bra barndom. barn behöver många saker för att utvecklas. 
det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och 
gå i skolan.

arTIKel 22
länderna lovar att ge flyktingbarn som kommer till landet skydd och hjälp. 
det gäller både barn som kommer ensamma och barn som kommer med 
sina föräldrar. ett ensamt barn ska få hjälp att hitta sina föräldrar. om man 
inte kan hitta föräldrarna eller andra släktingar ska barnet få samma skydd 
och hjälp som andra barn får även när de inte kan bo hos sina föräldrar.

arTIKel 24
alla barn har rätt till hälso- och sjukvård. rika länder ska hjälpa fattiga länder. 



  

Introduktion
berätta för barnen om barnkonventionen. använd gärna Pernilla  
stalfelts bok Alla barns rätt – En bilderbok om barnkonventionen för 
att levandegöra konventionen för barnen. beskriv att boken berättar 
om saker som barn behöver för att må bra och vara glada. en rättighet 
är något som ett barn behöver och har rätt till.  

Fokusera på bilderna i boken som berättar om vad vuxna inte får göra 
mot barn. 

målarövning
Prata med barnen om vad som är en bra och en dålig värld för barn 
att leva i. be barnen måla två bilder, en av en värld som de inte vill 
leva i och en drömvärld. 

avsluta med en runda där varje barn får berätta vad de tycker är  
viktigt i en drömvärld. 

Boktips: hassan och hans färger
om du vill kan du introducera målarövningen genom att berätta om 
hur hassan målar en bild av en värld som han inte tycker om och hur 
han sedan målar en bild av en värld som han vill leva i. hassan ger  
bilden till sina föräldrar som de sätter upp på väggen hemma. visa 
några av bilderna medan du berättar om hassan.

Övning 
för barnen



  

Samtal i cirkel
• Gå runt bland barnen och ställ frågor kring deras bilder.
• varför målar du det du gör?
• vad tänker du på? 
• hur skulle du må om du fick bo i din drömvärld?
• hur skulle du må om du bodde i den dåliga världen? 
• vilken bild liknar mest den värld du lever i idag?



  

Samtal utifrån barnkonventionen 
• berätta att alla barn har rätt att leva i en bra miljö, där de kan leka  
 och vara ute i naturen, känna sig trygga och få bra mat. inget   
 barn får bli slaget, retat eller utsättas för krig.
• om det finns ett behov av det, låt barnen prata av sig om barn   
 som inte har det bra. om det gäller dem själva är det såklart viktigt  
 att ta ansvar för det som kommer fram i samtalet. anmälningsplikt  
 gäller om du misstänker att barnet far illa.
• Fråga barnen vad de kan göra för att barn i sverige och i världen   
 ska ha det bra. alla barn har ju rätt att leva i sin drömvärld!
• vad borde vuxna göra för att alla barn i världen ska ha det bra?



  

 
syftet med den här övningen 
är att skapa visioner för att nå 
”dröm-förskolan”. en kreativ övning där ni får 
måla och använda färg, form och kreativitet. 

ställ fram papper, pennor, färger och pysselmaterial för  
en stund av skapade. 

dela in er i mindre grupper om cirka fyra personer i varje grupp. 
diskutera vad en ”drömförskola” skulle innebära för er grupp. 
tänk stort och utan begränsningar, tänk att ni har alla resurser 
och möjligheter tillgängliga! 

när ni har pratat en stund och en gemensam mental bild  
börjar ta form, börja överföra bilden i fysisk form, som en  
målning, ett kollage eller någon annan kreation. 

skapa även en motsatsbild till drömbilden, vad är det ni  
inte vill att förskolan ska vara, innehålla och så vidare. 

Övning för 
personalgruppen
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