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Lika och olika 
Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och 
samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns det sju diskriminerings-
grunder som ska skydda barn och vuxna mot felaktig särbehandling. 
Diskrimineringsgrunderna är kön, ålder, sexuell läggning, funktions-
nedsättning, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet 
samt religion eller annan trosuppfattning. mobbning och att 
retas kan vara en kränkning och diskriminering. I övningen på 
nästa sida pratar barnen om bra och dåligt bemötande och upp-
märksammas på vad kompisarna upplever som kränkande eller 
sårande. De tränar sig i att stoppa kränkningar och diskriminering 
genom forumspel med dockor. 



räTTIgheT alla barn har samma rättigheter och lika värde.  
 ingen får diskrimineras (artikel 2).
 Varje barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet och 
 religionsfrihet (artikel 13).

maTerIaL  dockor.

FörBereDeLser tillverka gärna en dockteater/scen tillsammans med  
 barnen. ni kan även skapa dockorna tillsammans, eller  
 använda befintliga dockor. Måla en sol på ett stort  
 papper. solen ska ha lika många strålar som det finns  
 barn i gruppen.

BokTIps alla barns rätt av Pernilla stalfelt.
 lika som bär av Pernilla stalfelt.

Från barnkonventionen 
arTIkeL 2
inget barn får bli sämre behandlat än något annat barn (diskriminerad). det har 
ingen betydelse vilket färg barnet eller barnets föräldrar har på huden eller håret, 
om barnet är flicka eller pojke, om man blir kär i pojkar eller flickor, vilket språk barnet 
talar, vilket gud barnet tror på, om barnet är rikt eller fattigt, om barnet ser eller hör 
dåligt, sitter i rullstol eller har annan funktionsnedsättning. att någon blir retad eller 
mobbad på förskolan eller i skolan kan vara diskriminering. 

arTIkeL 3
när vuxna bestämmer saker som handlar om ett barn ska det alltid vara utifrån vad 
som är bäst för barnet. 

arTIkeL 18
det är barnets föräldrar som har ansvaret för att barnet mår bra. Föräldrarna ska 
alltid tänka på vad som är bäst för barnet. länderna ska hjälpa föräldrarna att vara 
bra föräldrar. 

arTIkeL 20-21
om ett barn inte kan bo hemma hos sin familj ska länderna se till att barnet kan bo i 
en annan familj. inget barn får bli slaget eller illa behandlat av någon vuxen person 
som tar hand om barnet.



  

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 att alla barn är lika mycket 
värda och har rätt att vara precis som de är.

ord som gör ont  
och ord som känns bra
berätta om artikel 13 som handlar om yttrande- och åsiktsfrihet.  
Förklara att den här artikeln ger barnen rätt att säga vad de vill men 
att man inte ska säga saker som gör någon annan illa eller ledsen. 

Förklara att ni i den här övningen ska försöka ta reda på vilka ord 
som gör ont och vilka ord som känns bra.

berätta om något som någon har sagt till dig som gjorde ont, det vill 
säga att det inte kändes bra.

gör en runda med barnen. skicka runt ett föremål i cirkeln (använd 
gärna ett föremål som symboliserar ord som gör ont). det är endast 
det barn som håller i föremålet som får prata, de andra får lyssna till 
det är deras tur. Man har alltid möjlighet att passa, det vill säga att 
inte säga något, och skicka föremålet vidare. 

Försök undvika att barnen berättar om vem som har sagt något dumt 
till dem. syftet är att förstå konsekvenserna av ord som gör ont, inte 
att skapa skuld. 

övning 
för barnen



  



  

samtal kring övningen
• Var det några ord/kommentarer som återkom flera gånger?  
 Upplevde alla ordet lika? 
• Varför upplevde ett barn att ordet gjorde ont och ett annat att det   
 kändes bra?
• spelar det någon roll hur ordet sägs och av vem?
• Varför använder vi ord som sårar andra?
• kan ord göra lika ont som att bli slagen? Varför?
• har du själv sagt något dumt till någon? 
 (barnen behöver inte svara.) 
• Vad kan du/vi göra för att undvika ord som gör ont?
• Vad kan du/vi göra om vi märker att någon mår dåligt och blir retad?
• kan vi komma överens om några ord som vi inte ska använda i gruppen?
• barnkonventionen säger att alla barn är lika värda. Man får inte   
 reta eller mobba andra barn. 



  

skapa en kompis-sol
lägg den målade solen i mitten av cirkeln. 

skapa en kompis-sol där varje stråle innehåller ett ord som beskriver en 
bra kompis. kom tillsammans fram till hur en bra kompis ska vara 
och hur bra kompisar ska vara mot varandra.

gör en runda där varje barn säger något som är viktigt för att vara en 
bra kompis.



  

Forumspel med dockor 
lyft upp situationer från samtalet om ord som gör ont. du eller ni 
som pedagoger spelar upp scenen med hjälp av dockorna. scenen 
ska ha ett dåligt slut, det vill säga att en av dockorna blir ledsen, slagen, 
retad eller dylikt. syftet med detta är att ni genom forumspelet ska 
förändra situationen och tillsammans skapa positiva slut.   

berätta för barnen att du eller ni kommer att spela upp scenen en gång 
till. när något av barnen tycker att någon av dockorna gör fel ska han 
eller hon skrika ”stopp!” Påpeka att de inte behöver räcka upp handen. 

be barnet som har sagt stopp att komma fram och sätta sig bredvid 
dig. Fråga barnet vad han/hon tyckte var fel. Varför var det fel? Fråga 
på vilket sätt barnet vill förändra dockornas sätt att vara? när barnet 
har berättat, spela om scenen igen tillsammans med barnet. nu med 
ett lyckligt slut.

när det är klart ger alla en varm applåd. tacka barnet så mycket för 
att han/hon hjälpte dig att göra scenen bättre. 

Fråga gruppen om det är någon som har fler förslag hur man skulle 
kunna göra scenen bättre. bjud fram ett nytt barn att spela teater 
med dig. 

Upprepa processen så många gånger ni har tid till och barnen har 
idéer. ni kan också välja en ny situation att arbeta med. 



  

avslutande samtal 
• lyckades ni göra om berättelsen så att dockan inte längre var ledsen? 
• skulle ni kunna göra så i verkligheten? ge exempel från barnens   
 vardag.
• Fråga/klargör vilka rättigheter det var som kränktes och att alla   
 barn har rätt att inte bli retade eller slagna.



  

Forumspel utan dockor
låt barnen själva spela forumspel. Forumspel är ett bra och effektivt 
sätt att behandla konflikter som uppstår bland barnen. istället för att 
prata om en situation som har hänt får barnen spela upp situationen i 
forumspelet och fokusera på positiva lösningar. 

om barnen inte säger stopp i ett spel, avbryt spelet 
och ställ frågor till barnen:
• Får det verkligen gå till som i spelet?
• Vem gör vad?
• är det okej?
• Vem är det som blir illa behandlad?
• hur skulle den personen kunna göra annorlunda?
• Vill du visa?

kanske behöver du rent av gå fram och hjälpa någon att våga resa 
sig och gå in i spelet. om du gör det varsamt brukar det fungera  
bra och sedan vågar oftast fler göra inhopp. 

ge forumspelet tid. det kan ta en stund innan barnen känner sig  
bekväma att göra inhopp, men sedan kan det vara flera som vill 
prova olika handlingsalternativ i ett och samma spel. tillåt alla som 
vill att få komma till tals. avbryt spelet innan det känns för långdraget.

i forumspel för vuxna betonas ofta att det inte handlar om teater utan 
om att jobba med sina egna erfarenheter. Med barn är det tvärtom. 
betona gärna att det är en lekfull teater, ett spel, där någon som till  
exempel spelar dum inte alls är dum i verkligheten. samtidigt ska  
barnen förstå att de spelar forumspel för att bli så bra kompisar  
som möjligt.



  

efter forumspelet, ställ frågor till barnen:
• Vad kan du göra när du blir illa behandlad?
• Vad kan du göra när du ser att någon annan blir illa behandlad?
• Vems problem är det när någon uppför sig illa?
• Vem har ansvar för att alla på förskolan ska ha det bra?
• hur var det att spela?
• hur var det att hoppa in och prova din idé?
• hur kändes det när din idé inte fungerade som du hade tänkt dig?
• Funderar du på några andra lösningar än de som kom upp i spelet?
• Vad kan du göra om du ser en liknande situation i verkligheten?

Forumteater skapades i latinamerika 
under 1960- och 70-talet av agusto boal. 
boal är regissör, pedagog, författare, dramaturg 
och dramatiker. Från början spelades forumteater, under 
namnet ”de förtrycktas teater” av arenateatern i sao Paulo, brasilien, 
på en teater inför publik. efter militärkuppen i brasilien (1964) fick arena-
teatern problem och tvingades flytta ut ”de förtrycktas teater” till gator och 
fabriker. i mötet med denna publik utvecklades forumteatern till att bli ett 
samspel mellan skådespelare och publik, där publiken fick gå in och förändra 
handlingen i skådespelet genom att med ett annorlunda agerande bryta de 
förtryck och kränkningar som gestaltades i ursprungsscenerna. 

Forumteater är ett sätt att öva inför verkligheten och att gå från passiv  
åskådare till huvudrollsinnehavare i sitt liv. 

i forumspelet finns inte teatermomentet och skådespelarna med. det är  
gruppen själv (en personalgrupp, en kursgrupp eller en barngrupp) som kommer 
upp med erfarenheter från sitt liv, bestämmer scenario och genomför spelet. 
genomför gärna forumspel inom er personalgrupp för att på ett annorlunda 
och handlingsfokuserat sätt samtala om utmanande situationer i ert arbete. 

övning för 
personalgruppen
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