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DET
VAR EN
GÅNG...



Det var en gång... 
alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och 
säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden har skyldighet att 
lyssna. I den här övningen får barnen lära sig att tänka fritt, skapa 
berättelser, lyssna på varandra samt prata om barns rättigheter 
och livsvillkor runt om i världen. 



räTTIgheT barnets rätt att göra sin röst hörd (artikel 12). Övningen kan  
 även kopplas till andra rättigheter beroende på vilka bilder du  

 väljer och vilken historia barnen väljer att berätta.

maTerIal  bilder på barn i olika miljöer och sammanhang (kan t.ex.  
 laddas ner från UniceF sveriges hemsida och skrivas ut).  
 skapa även en berättarpinne, att hålla i för den som har ordet.

mål Att träna sig både på att berätta och lyssna. Att tillsammans  
 reflektera över livsvillkor för barn i olika delar av världen.  
 Att koppla samtalen till olika rättigheter som gäller för alla  
 barn i världen.

TIpS  Övningen finns i två versioner. Gör den gärna vid flera tillfällen,  
 så barnen får möjlighet att utveckla sin skapar- och berättar-
 förmåga stegvis. börja med version 1 och fortsätt med version 2.

Från barnkonventionen 
arTIkel 2
Alla barn är lika mycket värda. inget barn får diskrimineras, utsättas 
för mobbning eller på annat sätt bli sämre behandlat än andra 
barn. det gör ingen skillnad om det är en flicka eller pojke, vilken 
hud- eller hårfärg barnet har, om barnet är rikt eller fattigt, blir kär 
i pojkar eller flickor, ser eller hör dåligt, sitter i rullstol eller har 
annan funktionsnedsättning. det har heller ingen betydelse vilket 
språk barnet talar och vilken gud han eller hon tror på.  

arTIkel 12, 13, 14 och 15
Alla barn har rätt att säga vad de tycker, tänka hur de vill och 
respekteras i alla beslut som rör barnen; hemma, i skolan, av 
myndigheter och domstolar.



  

Inledning
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 rättig-
het är något som ett barn behöver och har rätt till. 

Fokusera på de bilder och avsnitt som handlar om att vuxna ska 
lyssna på barnen.
 

Det var en gång…
sitt i en cirkel på golvet. berätta att barnen ska få höra en väldigt 
speciell saga. ”vet ni varför den är så speciell? det är för att det är vi 
som ska hitta på sagan tillsammans!”

Förklara att alla barn i världen har rätt att säga 
vad de tycker och tänker och att vuxna ska 
lyssna på dem.

visa och skicka runt berättarpinnen, så att alla får 
titta och känna på den. Uppmuntra gärna barnen att 
använda pinnen som en mikrofon och berätta att det 
bara är den som håller i pinnen/mikrofonen som har rätt 
att prata. Alla andra ska lyssna.
 

 

Övning 
för barnen



  

Version 1
• berätta att alla ska få var sin bild. Att de ska titta på bilden och 

hitta på en berättelse om den.

• dela ut bilderna (även en till dig själv). låt barnen titta på sina   
bilder en stund. 

• Förklara övningen en gång till. Förtydliga att det inte finns några     
rätt eller fel utan att barnen kan berätta precis vad de vill om sin 
bild. börja berätta om din bild. vem är det på bilden, var kommer 
barnet ifrån, vad gör han eller hon på dagarna…använd fantasin!  

• nu är det barnens tur. säg att alla vuxna i rummet nu ska lyssna 
på barnen. 

• låt pinnen gå från barn till barn. hjälp barnen att berätta om sin 
bild genom att ställa frågor. vid första tillfället kan det räcka att 
barnen berättar vem/vilka de ser på bilden. Ju fler gånger ni gör 
övningen desto mer innehållsrika och fantasifulla blir barnens 
berättelser.  
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Version 2
• lägg ut samtliga bilder på golvet, så att alla i cirkeln kan se dem. 

Förklara att ni tillsammans ska skapa en saga. 

• dela sedan ut en bild till var och en. Förklara att varje barn ska 
berätta den del av sagan som finns på deras bild.  

• välj tillsammans med barnen ut ett tema på sagan. ska den vara 
rolig, sorglig, romantisk, läskig och så vidare. 

• du börjar. håll i pinnen och berätta din del av sagan. börja gärna 
med “det var en gång…” 

• nu är det barnens tur. Fråga vem som vill börja. när ett barn vill 
berätta sin del av historien räcker de upp handen och får pinnen.

• du får gärna hjälpa barnen att knyta samman och föra historien 
framåt, t.ex. genom att ställa frågor. 

Samtal
• hur var det att lyssna på en kompis berättelse? hur kändes det när  
 andra lyssnade på dig?  
• varför är det viktigt att lyssna? varför ska vuxna lyssna på barn? 
• varför blev din del av historien som den blev? 
• Påminde bilden dig om någon verklig händelse eller något du  
 sett eller hört?
• vilka länder har vi besökt? hur lever barn där?
• vilka rättigheter i barnkonventionen kom upp i sagan? Fick barnen  
 i sagan sina rättigheter tillgodosedda eller var det någon rättighet   
 som de inte fick?



  

målarövning
om ni vill kan ni låta barnen måla en teckning där de berättar om 
något som de tycker är viktigt.  

avslutning
Avsluta övningen med en sista runda där alla barn får berätta vad de 
tycker är viktigt för barn i världen.

Det var en gång är en övning som syftar 
till att ge barnen en röst, träna dem i att 
skapa en berättelse och lyssna till varandra. det är också  
en övning som lyfter fram barns livsvillkor i olika länder  
med hjälp av bilder. ni, som pedagoger, kan välja att ha blandade  
bilder och lämna övningen helt öppen för barnens tolkningar. eller också 
kan ni välja att fokusera på ett tema som ni vill belysa. 

Förbered er inför arbetet med barnen genom att göra övningen inom  
personalgruppen och se vilka arbetssätt som fungerar bra för er. detta är  
en övning som vi uppmuntrar er att göra flera gånger för att göra metoden 
bekant för barnen.

Övning för 
personalgruppen
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