
Tema: varje BarNS rÄTT TILL TryggheT och omvårdNad

Min
FAMiLJ



min familj
alla barn har rätt till omvårdnad och skydd av en eller flera vuxna.  
I den här övningen får barnen visa att en familj kan se ut på olika 
sätt. med hjälp av bilder, färger och samtal reflekterar barnen kring 
vad bra omvårdnad är för dem.



räTTIgheT Inget barn får diskrimineras (artikel 2). Barnets bästa ska   
 komma i främsta rummet (artikel 3). Båda föräldrarna har   
 gemensamt ansvar för barnets fostran och utveckling. vid   
 adoption eller alternativ omvårdnad ska barnets bästa  
 komma i främsta rummet. varje barn har rätt att skyddas mot  
 fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp eller vanvård av föräldrar  
 eller annan person som har hand om barnet (artikel 18-21).

mål att belysa att familjer ser ut på olika sätt.
 att skapa en öppenhet för olika barns familjeförhållanden.
 att informera om att barnet har rätt till skydd mot våld,  
 övergrepp och vanvård.

maTerIal  Färger och papper.

BokTIps Snårpan och den hemliga manicken av my Blomqvist och   
 Lena Petersson.
 Familjeboken av eddie Summanen.
 åkes mamma glömmer bort sig av Pija Lindenbaum.

Från barnkonventionen 
det är föräldrarna eller vårdnadshavarna som tillsammans har 
ansvaret för barnet och de ska alltid tänka på vad som är bäst 
för barnet. alla länder ska hjälpa vuxna så att de kan vara bra 
föräldrar. Länderna ska också skydda barn som blir slagna och 
illa behandlade av föräldrar och andra vuxna. Barn som inte kan 
bo kvar i sin familj har rätt till en annan familj.

myndigheter och domstolar som bestämmer var barn ska bo ska 
alltid tänka på barnets bästa.



  

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. 

Läs en eller flera böcker som innehåller barn eller figurer som lever i 
olika familjekonstellationer.

Övning 
för barnen



  

Familjeporträttet 
• Samtala med barnen om att familjer kan se ut på många olika sätt.  
 man kan ha en mamma, eller en pappa, en mamma och en pappa,  
 två mammor och två pappor, bonusmammor och -pappor, adoptiv- 
 föräldrar eller fosterföräldrar. det är dessa vuxna som är ansvariga  
 för barnen och deras rättigheter. 
• hur ser din familj ut? Be varje barn rita ett porträtt av den familj   
 de lever i. gå runt bland barnen och ställ frågor om deras teckningar.  
• Tänk på att skapa ett positivt klimat med högt till tak där alla barnen  
 kan känna stolthet kring sin familj. 

hjärna, hjärta, hand
Berätta för barnen att de har rätt till omvårdnad. att de vuxna i  
familjen har ansvar för att barnen får mat så att de kan växa och må 
bra. Barnen får säga vad de tycker och tycka vad de vill, och vuxna 
har skyldighet att lyssna. Inget barn får bli slaget eller illa behandlat 
på annat sätt, varken av vuxna eller av andra barn. 

Lägg nu ut ett stort papper på golvet och lägg dig själv på pappret. 
Låt barnen rita av dina konturer. res dig upp och sätt barnen i en 
rund ring kring den uppritade siluetten.

Peka på huvudet/hjärnan och fråga hur en vuxen som tar hand om 
ett barn ska tänka. rita symboler för barnens svar i en tankebubbla 
ovanför huvudet.

Peka på hjärtat. Fråga hur en vuxen ska känna för sitt barn. rita  
symboler för barnens svar inuti ett stort hjärta.

Peka på handen. Fråga hur en vuxen ska behandla sitt barn. rita 
symboler för svaren i anslutning till handen.

avsluta med att fråga vad en vuxen som tar hand om ett barn inte 
ska tänka, känna och göra. rita symboler för barnens svar.



  

avslutning
avsluta övningen med en runda. Låt varje barn berätta vad de tycker 
att vuxna som tar hand om barn ska tänka på. anteckna deras svar 
och diskutera i personalgruppen. Sätt upp resultatet från övningen 
”hjärna, hjärta, hand” så alla föräldrar kan se eller visa det i samband 
med föräldramöten.

kom ihåg!
det är viktigt att vara uppmärksam på om barnet ger signaler som tyder 
på att barnet far illa. Läs mer om anmälningsplikt i introduktionshäftet.



  
Övning för 
personalgruppen

Normkritiskt perspektiv
att inta ett normkritiskt perspektiv 
innebär att undersöka hur normer påverkar 
våra värderingar och vår vardag, istället för att bara 
fokusera på och berätta om människor som  
bryter normerna. 

då vi arbetar normkritiskt är det viktigt att titta på och diskutera de normer 
och strukturer som finns i vårt eget sammanhang. På vår förskola, väger 
vissa människors ord tyngre än andras? vem eller vilka sätter reglerna 
för vad som gäller? vad anses vara rätt och fel, normalt och onormalt? Är 
det så att människorna blir kränkta eller särbehandlade i vår verksamhet?

När man arbetar med dessa perspektiv är det avgörande att man tittar på 
sin egen position och på hur man själv gynnas av olika normer. det kan 
handla om att reflektera kring frågor som: hur bidrar jag personligen 
till att olika normer upprätthålls? På vilka sätt får jag fördelar av att vissa 
normer ser ut som de gör? hur kan jag ändra på det?

gör övningen Familjeporträttet inom personalgruppen. diskutera vilka 
olika familjekonstellationer det finns i er barngrupp med syfte att und- 
vika ”normfällan” då ni gör övningen med barnen. På det sättet inkluderar 
ni samtliga barn utifrån deras förutsättningar och levnadsförhållanden. 
Inget barn ska behöva retas eller diskrimineras på förskolan på grund av 
sina familjeförhållanden. 

diskutera vilka normer som råder på er förskola. hur kan ni inta ett norm- 
kritiskt perspektiv och arbeta normbrytande i er verksamhet?
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