
Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas

JAG
KAN!



Jag kan 
alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen  
får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och  
vem som lärde dem det. De pratar även om vikten av att lära  
sig nya saker.



räTTIgheT varje barn har rätt till utbildning (artikel 28-29).
 varje barn har rätt till lek, vila och fritid (artikel 31).
 varje barn har rätt till utveckling (artikel 6).

mål att påvisa hur mycket kunskaper och färdigheter  
 barnen har.
 att undersöka vad som främjar barnets utveckling.
 att prata om vikten av att rätten till utveckling ska gälla  
 alla barn i världen.

maTerIal blädderblockspapper eller ett stort papper. 
 Pennor, kritor, färger och kartongpapper.
 tidningar som barnen kan klippa bilder ur.

FörbereDelser Måla en helkroppssiluett av ett barn på ett  
 blädderblockspapper. klipp ut mindre siluetter av barn  
 i kartong, en till varje barn. alternativt kan du måla en  
 siluett på ett papper och kopiera. 

bokTIps alla barns rätt av  
 Pernilla stalfelt. 
 hassan och hans   
 färger av Mary hoffman  
 och karin littlewood.

Från barnkonventionen
arTIkel 6 
alla barn har rätt att leva och utvecklas.

arTIkel 28 
alla barn ska ha rätt att gå i skolan så att de kan lära sig nya saker, 
till exempel att läsa, skriva och räkna. skolan ska vara gratis så 
att alla barn kan gå dit även om deras föräldrar inte har så mycket 
pengar. rika länder ska hjälpa fattiga länder så att alla barn i hela 
världen får gå i skolan.

arTIkel 31
alla barn har rätt att få leka, vila och ha en fritid då de till exempel 
kan dansa, spela fotboll eller simma.



  

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 barns rätt att leka, lära 
och vila.  

Jag kan!
Fråga barnen om de tycker att det är roligt att lära 
sig nya saker.  
berätta för dem att alla barn har rätt att utvecklas och lära sig saker. 
Påpeka att barnen redan nu har kunskaper och färdigheter, varav 
många är sådana de kanske inte ens tänkt på att de har. För att göra dem 
uppmärksamma på hur de hela tiden utvecklas, fråga dem vad de kan 
idag som de inte kunde när de var exempelvis tre år. 

Fråga barnen vad de kan och vad de är bra på.  
Tänk på att få med: 
a) Fysiska kunskaper (exempelvis sjunga, cykla, springa). 
b) Mentala kunskaper (exempelvis bokstäver, siffror, berätta sagor).  
c) Personliga färdigheter (exempelvis att vara en bra vän, lyssna och               
    behålla hemligheter).

rita barnens svar på siluetten du har målat på det stora pappret. Placera 
de olika egenskaperna på olika kroppsdelar utifrån vilken del av kroppen 
man använder för den förmågan till exempel rita en fotboll på foten, 
en musiknot vid munnen, en penna vid handen och så vidare.

ställ följdfrågor till barnen:
a) var lärde du dig allt du kan (på förskolan, hemma, hos en vän,  
 på en fritidsaktivitet)?
b) av vem lärde de sig det (mamma eller pappa, ett syskon, en   
 kompis, någon vuxen på förskolan, jag själv)?

övning 
för barnen



  

När ni är klara med frågestunden, titta på bilden 
och prata kring:
• var det lätt att komma på saker som du kan göra?
• vad behövs för att barn ska lära sig saker?
• vad skulle hända om det inte fanns några förskolor och skolor?
• vad skulle hända om det inte fanns några andra barn eller vuxna   
 runt omkring dig som du kan lära dig av?
• när lär du dig bäst? vad behöver du för att lära dig nya saker? 

skapande aktivitet
låt barnen skapa sin egen ”jag-kan-siluett/teckning” där de ritar, 
skriver och pysslar vad de kan och är bra på. barnen kan också välja 
att rita en egen teckning om en situation eller en plats där de har lärt 
sig något.  

barn i världen
som en fördjupning kan ni prata om vikten av att alla barn har rätt till 
liv och utveckling, rätt till skola och lek. 
 
berätta att ibland blir det krig i ett land och familjer måste fly från sitt 
hem till ett flyktingläger. Då kan inte barnet gå till sin förskola eller 
skola. eftersom alla barn har rätt att gå i skolan och leka och lära sig 
hjälper till exempel uniceF till och startar skolor i flyktingläger. 

använd gärna en bok för att beskriva barn på flykt. ett boktips är  
hassan och hans färger. På uniceFs hemsida finns många berättelser 
om barn på flykt som ni kan använda.

avslutande runda 
be barnen berätta om någonting de vill lära sig som de inte kan idag! 



  

på förskolan är följande lek viktigast för barnets 
utveckling:
• Den fria leken tillsammans med andra barn. 
• Den fria leken tillsammans med en vuxen.
• Den pedagogiska leken där pedagogen har ett mål för leken.
• ett öppet hörn för ett eget alternativ.

på förskolan är det viktigast att vi utvecklar  
barnets:
• Personlighet.
• Fysiska förmåga.
• Psykiska förmåga.
• emotionella förmåga.

Förskolan ska vara en plats där barnet 
kan leka, lära och få omvårdnad. Detta är  
rättigheter som varje barn garanteras i barnkonventionen. 

enligt läroplanen ska förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som 
samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter. 

”Fyra hörn” är en värderingsövning som syftar till att skapa en dialog kring 
lekens betydelse för barnens lärande och utveckling.  

Övningen bygger på fyra olika påståenden. till varje påstående finns i 
sin tur fyra alternativa svar. läs upp ett påstående i taget med tillhörande 
svarsalternativ. varje hörn i rummet representerar ett svarsalternativ. be 
deltagarna gå till det hörn som stämmer bäst med deras individuella åsikt. 
låt varje grupp ha ett internt samtal (ca fem minuter) om varför de har valt 
just det alternativet som viktigast. låt varje grupp berätta för de övriga 
grupperna om sitt samtal.  Då samtliga påståenden har sin grund i barn- 
konventionen och läroplanen är de alla viktiga. om det är något hörn som 
inte är representerat se till att lyfta det hörnet gemensamt. 

övning för 
personalgruppen



  

För att säkerställa barnets rättigheter på förskolan 
ska vi framförallt: 
• lära barnen om deras rättigheter.
• arbeta aktivt med frågor om barnkonventionen inom personalgruppen.
• informera föräldrarna/vårdnadshavarna om barnkonventionen då  
 de har huvudansvaret för sitt barn.
• Göra aktiviteter där barnen, pedagogerna och föräldrarna  
 tillsammans lär sig om barnkonventionen.

Förskolan ska framförallt vara en plats där: 
• barnet kan vara barn och leka tillsammans med andra barn.
• barnet förbereds för skolan och vi utvecklar barnets lärande.
• barnet kan få omsorg under tiden som deras föräldrar/vårdnads- 
 havare arbetar.
• barnet kan få möta olikheter och utveckla sin sociala och  
 kulturella kompetens.



unite for  
 children

unicef.se


