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Förord
Den 20 november 1989 beslutade Förenta Nationerna (FN) att skapa ett dokument
med regler som ger barnet egna rättigheter. Dokumentet fick namnet FN:s
konvention om barnets rättigheter. I folkmun kallas den för barnkonventionen
och består av 54 artiklar, eller punkter, som var och en innehåller regler om hur
barn ska behandlas och vilka rättigheter barnen har.
UNICEFs arbete utgår från barnkonventionen som genomsyras av en syn på
barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som en
unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Barnkonventionen framhåller både barnets speciella behov av skydd och barnets rätt att bli
behandlad med samma respekt som alla andra människor
Drygt 20 år har gått sedan barnkonventionen antogs. Arbetet med att göra
innehållet i konventionen känt för barn och vuxna är ett ständigt pågående och
viktigt arbete.
I detta häfte finns en introduktion till barnkonventionen och dess grundläggande
principer, förslag på övningar som kan göras inom en personalgrupp med ansvar
för barn och slutligen tips på böcker och andra metodmaterial att arbeta vidare
med för att fördjupa kunskaperna om barnets rättigheter.

Inledning
Medvetenhet om vikten av barns rättigheter började utvecklas i Europa under
första världskriget. Barnen drabbades hårt av kriget men de krigförande staterna
ansåg sig inte ha något ansvar för barnen i de länder de krigade emot. Detta
ledde bland annat till att Förenta Nationernas (FN) föregångsorganisation Nationernas Förbund (NF) antog en deklaration för barns rättigheter. En deklaration
är en viljeyttring men är inte ett bindande dokument för de stater som skriver
under den.
År 1979 tog Polen initiativet till en konvention om barns rättigheter. En konvention,
är till skillnad från en deklaration, ett bindande juridiskt dokument som de stater
som ratificerar det är skyldiga att följa. Sverige var ett av de drivande länderna
under de tio år som konventionen utformades. Den 20 november 1989, antogs
Förenta Nationernas Konvention om Barnets Rättigheter, ofta kallad barnkonventionen. Det är den FN-konvention som flest länder i världen har anslutit sig till,
samtliga länder förutom USA och Somalia har åtagit sig att följa konventionens
innehåll.
I Sverige har barnkonventionen blivit ett
välkänt dokument. Kunskapen om
konventionens innehåll är dock
många gånger bristfällig.
Yrkesgrupper som arbetar
med barn vet att de ska
förhålla sig till barnkonventionen men känner sig
osäkra på innehållet och
vad det innebär att arbeta
utifrån konventionen.

Varför en egen konvention för barnen?
Redan 1948 skrevs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Förklaringen garanterar rättigheter för alla medborgare, så även för barnen.
Varför behövs det då en specifik konvention för barnets rättigheter?
Barnet har en särskild utsatthet och sårbarhet och behöver vuxna som står upp
för dess rättigheter. Trots detta har historien visat att barn ofta är de stora
förlorarna när det gäller att få sina rättigheter tillogodosedda och att de ofta kommer i
andra hand. Därför finns en särskild skyddsaspekt inbyggd i barnkonventionen. Barnet ska
skyddas mot misshandel och sexuella
övergrepp, ekonomiskt utnyttjande, narkotika, handel med barn, deltagande i väpnade
konflikter, tortyr och dödsstraff med mera.
Barnets behov av vuxnas omvårdnad och
närhet gör att barnkonventionen innehåller
artiklar om vårdnadshavarens åtaganden
gentemot barnet, uppfostran, familjeåterföreningar och adoption.
Barnkonventionen genomsyras också av en syn på
barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter
och barndomen som en unik period i en människas liv
med lika högt värde som vuxenlivet. Barnkonventionen
framhåller både barnets speciella behov av skydd och
barnets rätt att bli behandlat med samma respekt som alla
andra människor. Konventionen innehåller också artiklar om rätten att bli
lyssnad till, ha inflytande och vara delaktig.
Barnkonventionen understryker att alla rättigheter som gäller för vuxna också
ska gälla barn men att barn dessutom behöver ett antal tilläggsrättigheter för att
garantera att barnet inte ska komma i andra hand.

Barnkonventionen – ett unikt dokument
Detta påverkade också synen på de mänskliga rättigheterna. I väst ansåg man att
medborgerliga och politiska rättigheter, så som rätten att uttrycka sin åsikt, utöva
sin religion eller rätten att skyddas mot tortyr, var viktigast. I öst tyckte man å

andra sidan att ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, så som rätten till
social trygghet, rätten till utbildning samt rätten till hälso- och sjukvård, var
viktigare. Då FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skulle
skrivas om till en konvention kunde inte medlemsländerna enas om vilka rättigheter
som skulle inkluderas och det resulterade i två separata konventioner, Konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter samt Konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter.
Ytterligare ett unikt inslag i barnkonventionen är att man lyfter fram barn med
funktionsnedsättningar och deras rätt till icke-diskriminering och aktiva deltagande i samhället. År 2006 kom en konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, men fram till dess var barnkonventionen det enda
mänskliga rättighetsdokument som tog upp dessa specifika rättigheter.

De fyra grundprinciperna
Samtliga artiklar i barnkonventionen är viktiga och ska inte skiljas från varandra i
värde. Men FN:s barnrättskommitté har uppmärksammat fyra artiklar som
representerar de grundläggande principerna som barnkonventionen bygger på
och som återspeglas i flera andra artiklar i konventionen.
Dessa fyra artiklar är artikel 2 (om alla barns lika värde och rätt till skydd mot
diskriminering), artikel 3 (om barnets bästa), artikel 6 (om barnets rätt till liv och
utveckling) och artikel 12 (om barns rätt att göra sin röst hörd och komma till
tals i frågor som berör dem).
Utifrån de fyra grundprinciperna ska man läsa resterande artiklar i barnkonventionen. Man kan likna dem vid ett par glasögon där grundprinciper är linsen vi
ser de övriga artiklarna igenom. Rättigheterna relaterar till varandra och tillsammans formar de en attityd till barn som man kan säga utgör barnkonventionens
barnsyn.
Idén hos FN:s barnrättskommitté var att principerna ska spela en roll i all
diskussion om konventionens genomförande. Till exempel då man diskuterar
den svenska förskolan ska frågor om de fyra principerna tas upp. Frågor kring
icke-diskriminering – har alla barn tillgång till förskola på lika villkor? Om barnets
bästa – har vår pedagogik ett barnperspektiv? Om rätten till utveckling – ger vår
verksamhet varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar? Och,
slutligen, om barns möjlighet att delta och dela med sig av sina åsikter – är
verksamheten demokratisk, kan barnen påverka förskolans miljö och
pedagogiska innehåll?

Alla barns lika rätt
Det är en grundtanke i barnkonventionen att alla barn har lika värde.
Artikel 2 säger att alla barn ska ges samma ges möjligheter ”utan åtskillnad av
något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras,
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska
eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller
ställning i övrigt”.
Inom svensk diskrimineringslagstiftning har vi sju
diskrimineringsgrunder att förhålla oss till. Dessa
är ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, samt funktionsnedsättning. Inget
barn får diskrimineras utifrån dessa grunder.
Som grundprincip innebär artikel 2 att varje barn
ska garanteras samtliga rättigheter i barnkonventionen utan åtskillnad av något slag.

Barnets bästa
Principen om barnets bästa är själva grundbulten i barnkonventionen. Det är
den vi alltid ska ha för ögonen när vi arbetar med barn. Men samtidigt som
barnets bästa, i verksamhet som direkt riktar sig till barn, kan te sig självklar är
den i praktiken en utmaning. Hur kommer vi fram till barnets bästa? Vad
händer om ett barns bästa står emot ett annat barns bästa och så vidare.
Barnkonventionen är formulerad så att den gäller varje enskilt barns rättigheter.
Det räcker alltså inte med att skapa en verksamhet som är bra för barn i största
allmänhet, den ska vara bra för varje enskilt barn.
Artikel 3 säger: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga
eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter
eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.”
I praktiken innebär det att vi vuxna, i ett beslut som rör barn, reflekterar kring om
detta innebär barnets bästa och så långt som möjligt låta detta vara vägledande
för beslutet. Det är viktigt att vi vuxna anstränger oss för att lyssna till barnen och
inta ett barnperspektiv. Vi bör också göra barnkonsekvensanalyser, det vill säga
titta på vilka konsekvenser beslutet får för barnet/barnen, i beslut som direkt eller
indirekt rör barn.

Rätt till liv och utveckling
Artikel 6 om barns rätt till liv och utveckling kan ur ett svenskt perspektiv ses
som självklar. Men då artikeln inte bara innebär varje barns rätt till liv utan också
rätt till utveckling, blir den högst relevant, inte minst inom pedagogisk verksamhet
så som förskola och skola. Hur utformar vi verksamheten på ett sätt så att varje
barn ges möjlighet att utvecklas utifrån detta barns unika förutsättningar och
behov?

Rätt att komma till tals
Artikel 12 och barns rätt att komma till tals är viktig för hur vi ser på barn. Barn
har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör barnet, varvid barnets
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
Barns inflytande och delaktighet är en viktig fråga inom förskolan och är tydligt
formulerat i läroplanen. Barnen ska vara aktiva i planeringen av förskolans
verksamhet och miljö. I förskolan ska barnet ges möjlighet att utveckla sin
förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Barnens åsikter ska respekteras
och ges reellt inflytande.

Barnkonventionen i förskolan
Mänskliga rättigheter kan upplevas som abstrakt och svårgreppbart. Då vi hör
om mänskliga rättigheter handlar det ofta om kränkningar av rättigheterna i
internationella sammanhang, till exempel i krig eller vid naturkatastrofer. Men
mänskliga rättigheter är också en del av vår vardag och även i förskolan är
mänskliga rättigheter en naturlig del. Själva barnomsorgen är faktiskt en
rättighet i sig. Barnkonventionen, artikel 18 säger att ”... staten ska säkerställa
att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta ... barnomsorg ...”.
Mycket av det arbete som sker i förskolan är en del av arbetet att säkerställa
barnets rättigheter. Förskolan ska ge barnet både en möjlighet till lek, vila och
fritid (artikel 31) och möjlighet till lärande genom en genomarbetad pedagogik
där barnet tillåts utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (artikel 28-29).
Genom att arbeta med jämställdhet
och mångfaldsarbete i förskolan
arbetar man med artikel 2 om
icke-diskriminering. Delaktighetsarbetet, i sin tur, berör
artikel 12 om barnets rätt att
göra sin röst hörd. Barns
rätt till kultur (artikel 31)
främjas genom att ta del av
kultur och möjlighet för
barnen att uttrycka sig genom
konstnärliga former.
Förskolan är också ett viktigt forum för
att säkerställa barnets rätt till social trygghet
och rätten att inte utsättas för vanvård eller övergrepp (artikel 26 och 36). I förskolan kan signaler om
att barnet inte mår bra fångas upp och kanaliseras
vidare. Som en röd tråd genom hela arbetet går artikel 3
om att i all verksamhet som berör barn ska barnets bästa stå i
främsta rummet.

Läroplanen utifrån ett barnrättsperspektiv
Då man läser Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) blir det tydligt att arbetet med
barns rättigheter utifrån barnkonventionen är en grundläggande del i den
svenska förskolans arbete. I läroplanen står det:
”Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust
att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska
främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.”
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är
värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten.
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet
samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.
Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser.
Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter
och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför
är vuxna viktiga som förebilder.

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga
verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de
på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.”
Allt som står i målen för normer och värden stöttar ett aktivt arbete utifrån
barnkonventionen och att göra barnen medvetna om sina rättigheter. Vissa
punkter kan dock belysas starkare.
Förskolelärarna ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och
tillgodosedda samt att varje barn får uppleva sitt egenvärde. Förskolan ska
sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
Barnen ska få förståelse för alla människors lika värde samt utveckla sin förmåga
att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och
livsfrågor i vardagen. Att använda barnkonventionen som utgångspunkt är ett
bra redskap för att uppfylla ovanstående mål.
Målen kring barns inflytande relaterar direkt till artikel 12 i barnkonventionen.
Man betonar att redan i förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad
demokrati är och att barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter
förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till
grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Anmälningsplikt
I samband med att ni gör övningar om barns
rättigheter kan det komma upp saker som gör att
du misstänker att ett barn far illa. Alla som arbetar
med barn har enligt socialtjänstlagen anmälningsskyldighet om man misstänker att ett barn far illa.
Om du misstänker att ett barn far illa ska du göra en
anmälan till socialtjänsten som har ansvar för att göra
en utredning.
Anmälningsplikten gäller även över tystnadsplikten.
Detta betyder att om du har tystnadsplikt i ditt arbete får
du bryta den gentemot socialtjänsten för att göra en anmälan. Om det finns
misstanke om ett allvarligt brott bryts tystnadsplikten också mot polisen.

Övning för
personalgruppen
Arbetet med barnets rättigheter
hänger nära ihop med våra normer, ideal och
värderingar. Syftet med de här övningarna är att
belysa vår egen syn på barn och samtala kring vår barnsyn. Du som
håller i övningen läser upp nedanstående påståenden, ett i taget. Deltagarna ställer sig på ett ”spektrum” från ”jag håller inte alls med” till ”jag
håller helt med”. För varje påstående, för ett samtal där deltagarna får
säga varför de har ställt sig på det ställe på spektrumet som de har gjort.
Vår syn på barn har förändrats genom historien. Förr sågs barn som
vuxna i miniatyr. Barndomen saknade egenvärde och var endast en
transportsträcka och en förberedelse för vuxenlivet. Barn var viktiga i
förhållande till den funktion de hade för de vuxna; som arbetskraft, att
föra släkten vidare eller ge trygghet på ålderdomen. Eftersom barn sågs
som mindre viktiga skulle de inte heller ges samma plats eller status som
de vuxna. Barnen skulle hålla sig i bakgrunden.
Under 1970- och 1980-talet förändrades barnsynen i Sverige. Man började se på barn som kompetenta individer, med egna rättigheter och med
rätt till kunskap om sig själva och sin omvärld.
I barnkonventionens barnsyn är barn varken små vuxna eller ”ofullständiga” individer. De är fullvärdiga individer med egna rättigheter. Barn är,
precis som vuxna, medborgare, och ska därför omfattas av rättigheter
och bemötas med respekt.
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Barnsyn
I den här diskussionsövningen* får du och dina kollegor en möjlighet att
diskutera vilken barnsyn som ska ligga till grund för verksamheten ni bedriver.
Läs upp något/några av följande påståenden och låt dem som håller med stå
upp och de som inte håller med sitta kvar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn behöver gränser
Barn ska vara tysta när vuxna talar
Barn ska visa tacksamhet
Barnen är vår framtid
Barn är gulliga
Barn är högljudda
Det är viktigt att uppfostra barn
Barn kan ta större ansvar än vi oftast låter dem göra
Barn vet själva vad som är bäst för dem
Barn ska visa respekt för vuxna

Samtala sedan i gruppen om era uppfattningar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad säger detta om vår syn på barn?
Hur påverkas barnet av våra uppfattningar?
Hur upplevde du som barn att de vuxna betraktade dig?
Har du något minne av att du blev bemött med respekt som
betytt mycket för dig?
Vad händer om vi låter vuxna och barn byta plats i våra verksamheter
eller styrdokument?
Vilken barnsyn råder idag?
Är barnet ett oskrivet blad eller kompetent och medvetet när de föds?
Är barnets oskuldsfullt och gott eller har de en gränslös vilja när de föds?
Hur ser vi på barnen som aktörer i förskolan?
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*Diskussionsövningen är inspirerad av övningen ”Så här är barn” hämtad ur boken
Barnets rätt – en bok om barnkonventionen. Sensus studieförbund 2012.
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Prioritering av rättigheter
Syftet med övningen är att få fördjupad kunskap och förståelse för barnkonventionens artiklar, samt att välja ut de rättigheter som ni vill fokusera särskilt på i
ert fortsatta arbete. Övningen syftar också till att se hur de olika artiklarna hänger
ihop och är svåra att skilja från varandra och hur konventionen på så sätt är
odelbar och ska läsas i sin helhet.
1.	Dela in personalgruppen i två mindre grupper. Den ena gruppen tittar på 		
artiklarna 1–21 och den andra gruppen på artikel 22–42.
2.	Ge grupperna cirka 10 minuter att noggrant läsa igenom artiklarna.*
3.	Därefter ska grupperna genom dialog prioritera rättigheterna utifrån relevans
i arbetet på er förskola. Bygg en diamant där den mest relevanta artikeln 		
hamnar högst upp och den som är minst relevant hamnar längst ner.
	Ge grupperna cirka 30 minuter för att göra prioriteringen.
4. De två grupperna får nu redovisa diamanterna för varandra. Be dem förklara
kort varför de kom fram till just den prioriteringen. Vilka rättigheter var lätta
att placera? Vilka var svåra? Det är troligt att deltagarna tycker att det är svårt
att prioritera och att diskussionen landar i att alla artiklar är relevanta. 		
	Diskutera varför det är så.
5.	Grupperna ska nu göra en gemensam prioritering av den övre delen av diamanterna, det vill säga 13 + 13 rättigheter. Utgångspunkt för prioriteringen
är arbetet på er förskola.
6.	Diskutera vad den här prioriteringen innebär för ert arbete. Vilka rättigheter
jobbar ni mycket med i dag? Vilka arbetar ni inte med?
7.	Dokumentera/spara resultatet inför kommande arbete.

*Beställ broschyrer med barnkonventionstexten från UNICEFs publikationer eller skriv ut texten direkt från unicef.se.
UNICEF har också en kortlek med alla rättigheter på som ingår i metodmaterialet ”Barnkonventionen in-a-box” som
fungerar utmärk som komplement till denna övning.

Inventering av barnrättsarbetet idag
Hur arbetar ni med barnkonventionen idag? Vilka är styrkorna med just ert sätt
att arbeta? Finns det svagheter eller brister? Det är frågor som ni får tillfälle att
diskutera i den här övningen.
Syftet med övningen är att identifiera vilka artiklar i barnkonventionen ni
arbetar med idag och hur ni utför det arbetet.
Ni får möjlighet att bestämma hur ni vill fortsätta det arbetet samt hur ni vill
arbeta med artiklar och perspektiv som ni inte fokuserar på idag.
1. Välj ut 10 av de 13 artiklarna (eller det antal som passar er) som ni prioriterade högst i föregående övning. Dela upp arbetsgruppen i mindre grupper
som arbetar parallellt. Alternativt arbeta med övningen under flera arbetspass. Räkna med en tidsåtgång om 15–30 minuter per artikel.
2. Vilka artiklar arbetar ni med i er verksamhet i dag? På vilka olika nivåer gör
ni det, exempelvis strukturellt, förhållningssätt, metodarbete med barnen 		
och så vidare?
3. Hur ser arbetet ut? Gör en Plus-Minus-Intressant-analys (PMI) av arbetet. 		
	Gör en analys för varje artikel eller varje typ av arbete ni gör.
4. Hur kan ni arbeta med de artiklar som ni idag inte arbetar så mycket med?
	Kom fram till minst två ”aktiviteter” per artikel.

Plus

Vad är styrkan i
vårt arbete?

Intressant

Vilka intressanta aspekter
finns det i vårt sätt att arbeta på
som vi inte har tänkt på tidigare
eller som vi kan utveckla?

Minus

Vilka svagheter/brister
har sättet vi arbetar på?

Aktiviteter

Hur ska vi konkret arbeta
med barns rättigheter i
förskolan?

Arbetsplan
Syftet med den här övningen är att ta fram en konkret plan för hur ni ska arbeta
med barns rättigheter på förskolan. Räkna med att övningen tar en till två timmar
att genomföra. Övningen utgår från tre av barnkonventionens artiklar, artikel 12
om barns rätt till delaktighet och artikel 3 om barnets bästa, samt artikel 42 som
säger att barn och vuxna ska känna till innehållet i barnkonventionen.
Dessa tre artiklar är grundläggande och övergripande för konventionen samt för
arbetet inom förskolan. Komplettera detta med de områden ni själva har
prioriterat i tidigare övningar. Planeringsövningen består av ”observationsscheman” med frågor om hur ni i dag arbetar med barnets rättigheter samt
hur ni kan stärka barnrättsaspekten i er verksamhet.
Ta er tid att tänka igenom och samtala kring frågorna. Kom gärna upp med flera
förslag för hur ni kan stärka barnrättsfokuset på er förskola och välj ut det förslag
som passar er bäst. Börja med att varje medarbetare individuellt får göra en
skattning av kunskapen om barnets rättigheter inom personalen, i barngruppen
och hos föräldrarna.
Nedan följer en kort introduktion till de tre områden som kan vara till hjälp
i diskussionerna.

		

Kunskap om barnets rättigheter
Grunden för att barnets rättigheter ska efterlevas är att både vuxna som arbetar
med barn, föräldrar och barnet själv känner till dessa rättigheter. Det är statens
ansvar att se till att rättigheterna efterföljs. Samtidigt är det viktigt att barnet
känner till sina rättigheter för att kunna delta aktivt i samhället, kunna säga ifrån
och be om hjälp där de vuxna brister.
I en undersökning genomförd av Barnombudsmannen 2009 visar det sig att var
femte barn mellan 11 och 14 år inte känner till att barnkonventionen finns. Det är
inte ovanligt att barn och ungdomar går igenom hela grundskolan utan att ha
fått information om barnkonventionen och sina rättigheter. Att börja prata om
barns rättigheter redan i förskolan lägger grunden till ett demokratiskt samhälle
där barnen respekteras och deltar aktivt.

Observationsschema:
• Hur väl känner vi i personalen till barnets rättigheter?
• Hur väl känner barnen i vår verksamhet till sina rättigheter?
• Hur väl känner föräldrarna till barnen i vår verksamhet till barnkonventionen?

Delaktighet
Artikel 12 i barnkonventionen ger barnet rätt att komma till tals i frågor som
berör dem, att vi vuxna ska lyssna till, respektera och tillmäta barnets åsikter och
önskemål betydelse. Det handlar inte om att barnen ska ha självbestämmande.
Barnen behöver de vuxnas stöd och vägledning, men de ska få tala, delta och få
sina åsikter beaktade.
Så här skriver FN:s barnrättskommitté i sin allmänna kommentar till artikel 12:
För att rätten till delaktighet ska uppfyllas krävs att vuxna antar ett barnanpassat
förhållningssätt, lyssnar till små barn och respekterar deras värdighet och
individuella åsikter. Det krävs också att vuxna visar tålamod och kreativitet
genom att anpassa sina förväntningar till ett litet barns intressen, kunskapsnivå
och sätt att kommunicera.

Observationsschema
• Hur arbetar jag med att lyssna på barnen idag?
• Hur arbetar vi med att göra barnen delaktiga i beslut kring verksamheten?
• Hur kan vi öka kunskapen och rätten till inflytande och delaktighet hos barnen?

		

Barnets bästa
Barnets bästa är en av de mest centrala paragraferna i barnkonventionen och
den ska genomsyra alla de andra artiklarna. Men artikeln är diffust formulerad
och trots att det nog är den artikel i konventionen som är mest känd bland de
professioner som arbetar med barn, så tycker många att det är svårt att veta vad
”barnets bästa” innebär och hur man ska förhålla sig till det i sin verksamhet.
Formuleringen ”i främsta rummet” visar att barnets bästa inte alltid är den enda
dominerande faktorn som ska beaktas. Det kan finnas andra intressen som
behöver beaktas och som kan stå i konflikt med barnets bästa. Barnets bästa
måste dock alltid aktivt övervägas, man bör visa att barnets bästa har utretts och
att man har tagit hänsyn till detta i beslutet. Ett sätt kan vara att göra en så
kallad barnkonsekvensanalys där man utreder vilka konsekvenser ett visst beslut
får för barnet/barnen.

Observationsschema
• Hur ser jag till barnets bästa i min yrkesutövning?
• Vilken hänsyn tar vi till barnets bästa i beslut som rör barnen?
• Hur kan vi undersöka vad som är barnets bästa i olika situationer?

Skriv ner åtgärder efter att ni har diskuterat frågeställningarna.

Tips på mer läsning om barnkonventionen
Barnkonventionen i en låda ska ses som inspiration till arbetet med barnkonventionen i förskola och skola och gör inte anspråk på att vara heltäckande.
Här ger vi tips på litteratur och annat material som med fördel kan användas som
komplement. Viktigast är kanske själva grundtexten till barnkonventionen som
går att läsa i digitala versioner på UNICEFs hemsida unicef.se. Barnkonventionen i
tryckt version går också att beställa från UNICEF eller via Utrikesdepartementets
webbplats ud.se. UNICEF har också många andra publikationer om barnkonventionen, bland annat Handbok om barnkonventionen som ger en ingående
beskrivning av konventionstexten och dess praktiska tillämpning. Det finns även
annat material som riktar sig till pedagoger inom grundskolan, bland annat
Tio lektioner om barnkonventionen och Barnkonventionen in-a-box.
Vi vill också varmt rekommendera att övningarna i detta material kompletteras
med Pernilla Stalfelts bok Alla barns rätt – en bilderbok om barnkonventionen,
Rabén och Sjögren 2010. Varje övning i detta material inleds med en högläsning
ur boken. Boken kan beställas från unicef.se eller lånas på biblioteket. Boken
finns också som gratis App sedan 2012 och som film under 2013.
För en djupare förståelse för hur bestämmelser i barnkonventionen kan tolkas
inom ramen för förskola/skola rekommenderar vi Lars H Gustafssons bok
Förskolebarnets mänskliga rättigheter, Studentlitteratur AB 2011. Andra böcker
för fördjupning är Elisabeth Arnérs Barns inflytande i förskolan en fråga om
demokrati, Studentlitteratur 2009 och Elizabeth Englundhs Barnets bästa i
främsta rummet – en pedagogiskt utmaning? En guide till konventionen om
barnets rättigheter, Liber 2009. Även Sensus bok Barnes rätt – en bok om
barnkonventionen skriven av Hanna Gerdes och Emma Fagerstrand, Sensus
studieförbund 2012, ger en bra grund för arbete med barnkonventionen i
förskola/skola med många förslag på praktiska övningar.
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JAG HAR
RÄTTIGHETER!

Jag har rättigheter
Mänskliga rättigheter är baserade på mänskliga behov. Barnets
rättigheter är baserade på barnets behov. I den här övningen lyfts
barnens behov fram. I övningen föreställer sig barnen vad ett träd,
ett husdjur och ett barn behöver för att leva och må bra. Utifrån
barnens tankar om sina behov kopplas behoven till rättigheter i
barnkonventionen.

Om barnkonventionen
Att enkelt beskriva barnkonventionen
Barnkonventionen är en bok med regler om hur vuxna ska behandla barn så att de
mår bra. Reglerna i barnkonventionen kallas för rättigheter. En rättighet betyder att
alla barn i hela världen har rätt till den. Till exempel har alla barn rätt att ha vuxna
som tar hand om dem, att få gå till doktorn när man är sjuk, att gå till förskolan och
skolan och lära sig nya saker, att säga vad man känner och tycker samt att leka och
ha roligt. Alla barn har också rätt att skyddas från att bli slagna, retade och illa behandlade av andra barn eller av vuxna.
Reglerna har tagits fram i Förenta Nationerna som är en fredsorganisation för alla
världens länder. Ledarna för länderna har skrivit under och lovat att de ska göra allt
de kan för att barnen i deras länder ska få sina rättigheter tillgodosedda och ha det
bra. Om ett land är fattigt och har svårt att tillgodose sina barn deras rättigheter så
ska rikare länder hjälpa till så att alla barn får mat, skola och sjukvård.
Det är de vuxna som ska se till att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. Det är
också viktigt att alla barn känner till sina rättigheter så att de kan säga till om de
eller något annat barn behandlas fel.

rättighet

Varje barn har rätt att känna till barnkonventionen och 		
dess innehåll (artikel 42).

Mål

Introducera rättigheterna i barnkonventionen.			
	Koppla samman barnets behov med barnets rättigheter.

mAterial

Bilder eller leksaker som föreställer ett träd, ett djur, 		
ett barn. Målar- och pysselmaterial, så som färgpennor,
kritor eller målarfärger, tejp, klister, häftapparat, saxar,
olika pappersmaterial, kartong, ritpapper och silkespapper.

Förberedelser

Skapa ”rättighetsträd” som barnen kan pyssla med.		
	Klipp ut en trädstam i kartongpapp alternativt kopiera 		
upp det på vanligt ritpapper. Tillverka ”rättighetslöv”.

Boktips

Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt.

		

Övning
för barnen

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.
Sitt i ring. Gör en runda med barnen där du frågar varje barn något av
följande: Vad gör dig glad? När är du glad? Vad gör du när du är glad?

Barns rättigheter kommer från
barns behov
Trädets behov
• Visa bilden på ett träd eller använd ett leksaksträd.
• Fråga barnen vad ett träd behöver för att överleva och må bra.
• Rita gärna symboler för de svar barnen kommer upp med.

Djurets behov
• Fråga om några av barnen har husdjur.
• Visa bilden på ett husdjur, exempelvis en hund eller använd
ett leksaksdjur.
• Fråga barnen vad djuret behöver för att överleva och må bra.
• Fråga barnen vem som är ansvarig för att djuret får allt det behöver.

		
Barnets behov
• Visa bilden på ett barn eller använd en docka.
• Fråga vad ett barn behöver för att överleva och må bra.
• Om det är så att alla barn behöver de här sakerna för att överleva
och må bra, ska de då ha rätt till det?
• Vem är det som är ansvarig för att barnet får allt den behöver?
• Berätta om barnkonventionen och barns rättigheter
(se föregående sida).
• Tror ni att alla barn i hela världen har samma rättigheter?
Låt barnen säga sina tankar ”rakt ut”, eller gör en runda där varje
barn får säga var sin tanke i tur och ordning.
Plocka upp de behov barnen nämner som också är en rättighet i
barnkonventionen, exempelvis att få mat, någon som tar hand om
en, få leka, bli skyddad när någon är elak eller slår mig och så vidare.
Förklara att de har rätt till detta och att de vuxna som bestämmer i
samhället (staten) har lovat att göra sitt bästa för att alla barn ska få
det här. Om det inte är så kan barn säga ifrån och vuxna, exempelvis
på förskolan, ska hjälpa till.
Använd de förslag på behov som också är rättigheter som barnen
kommer på och skriv ner dessa på papper formade som löv. Ta gärna
hjälp av UNICEFs hemsida för att kontrollera att det du skriver stämmer överens med innehållet i barnkonventionen. Använd löven i
nästa övning eller sätt upp någonstans på förskolan.

		

Skapande aktivitet
•
•
•
•
•

Ge varje barn siluetten av ett träd i kartong som ni har förberett.
Ha utklippta ”rättighetslöv” liggandes framme som barnen får måla.
Gå runt bland barnen och prata om de olika rättigheterna på löven.
Sätt upp rättighetsträden till en utställning på förskolan.
Genom att barnen sedan får ta med sina rättighetsträd hem delar de
med sig av sina nya kunskaper om barnets rättigheter till sin familj.

		

Avslutande samtal
• När ni är klara med rättighetsträden, samla barnen för en
avslutande runda.
• Fråga barnen vilken rättighet de tycker är viktigast. Varje barn får 		
säga en sak när deras tur kommer i rundan.

Förslag på alternativ aktivitet
• Om ni inte vill skapa rättighetsträd kan ni låta barnen måla en eller
flera rättigheter som de tycker är viktiga.

Övning för
personalgruppen
Att tänka i behov öppnar upp för
nya tankesätt om hur ni kan planera
och bedriva den dagliga verksamheten med barnen.
Fundera över vilka behov barnen på er förskola har.
Tänk på barngruppen generellt men också på specifika behov för
enskilda barn. Försök att inta ett barnperspektiv i så hög grad ni kan
för att få fram behoven.
Prata om hur ni kan planera er verksamhet för att möta barnens behov.
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LIKA
OCH
OLIKA

Lika och olika
Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och
samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns det sju diskrimineringsgrunder som ska skydda barn och vuxna mot felaktig särbehandling.
Diskrimineringsgrunderna är kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, 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 uppmärksammas på vad kompisarna upplever som kränkande eller
sårande. De tränar sig i att stoppa kränkningar och diskriminering
genom forumspel med dockor.

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.

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.

		

Övning
för barnen

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.

		

		
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?

Övning för
personalgruppen
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 Arenateatern 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.
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PÅ

UPPTÄCKTS-

FÄRD

På upptäcktsfärd
Barnkonventionen betonar alla barns lika värde. Extra starkt betonas
att alla barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt
liv och aktivt deltagande i samhället. I den här övningen får barnen
lära sig vad olika funktionsnedsättningar innebär och att det är
samhällets skyldighet att anpassa sig till människor med funktionsnedsättning. Genom upplevelsebaserade övningar får barnen göra
en upptäcktsfärd genom ett samhälle som ska vara tillgängligt
för alla. Utgå ifrån att det kan finnas barn i gruppen, eller någon i
deras närhet, som lever med en funktionsnedsättning.

Från barnkonventionen
Alla länder som har skrivit under barnkonventionen ska se till att
barn med funktionsnedsättning får bra liv. Barn med funktionsnedsättning ska kunna gå i skolan och vara med i samhället på
andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver.
Hjälpen ska vara gratis eller så billig att människor har råd att få
hjälp. Länderna ska tillsammans lära sig mer om hur de kan hjälpa
barn med funktionsnedsättning på bra sätt. Rika länder ska hjälpa
fattiga länder.

rättighet

Inget barn skall diskrimineras på grund av en funktionsnedsättning (artikel 2). Ett barn med funktionsnedsättning har
rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett
aktivt deltagande i samhället (artikel 23). Offentliga platser
ska vara anpassade och tillgängliga för personer med
funktionsnedsättningar.

Mål

Att reflektera över utmaningar och möjligheter med
funktionsnedsättningar.
Att diskutera tillgänglighet i olika miljöer
och hur det relaterar till rättigheter.

mAterial

Dockor.
Ögonbindlar.
Bilder på offentliga miljöer.

Boktips

Lilleving av Mats Wänblad och Per Gustavsson
Tove Va-va av Tove Kullberg.

		

Övning
för barnen

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 barn med funktionsnedsättning har rätt att göra samma saker som alla andra barn.

Om funktionsnedsättningar*
Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är de begränsningar som en funktionsnedsättning kan innebära för en person i
relation till omgivningen. Funktionshinder är inte något som en person
har utan det är miljön som är funktionshindrande.

*Källa: Socialstyrelsens terminologiråd

		

På upptäcktsfärd
Förklara att barnen ska få prova på hur det är att inte se. Barnen ska
sitta två och två. Ett av barnen får en ögonbindel. Utan att se något
ska barnet klä en docka med hjälp av sin kompis. Byt roller.

Samtal
•
•
•
•

Hur kändes det att inte kunna se?
Var det svårt att klä dockan utan att kunna titta?
Fick du bra hjälp av din kompis? Vilken hjälp hade du behövt?
Om man inte kan se, vad tror ni är svårt? Vad tror ni är lätt?

		

Tillgänglighet
Från och med år 2010 ska offentliga platser och information vara
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.
Är din förskola en bra plats för barn med funktionsnedsättningar?
Kan ni förbättra den på något sätt?
Visa bilder på olika platser i en stad, exempelvis förskolan, skolgården,
bussar och tåg, gator, lekplatser. Prata om hur tillgängliga platserna
är för barn med olika förutsättningar. Måla in förändringar som kan
göra platsen mer tillgänglig, exempelvis en ramp, en hiss, en nedsänkt
trottoar, en högtalare, en bildtavla, en bredare dörr och så vidare.
Avsluta med att prata med barnen om hur just er förskola eller skola
skulle kunna bli bättre anpassad för alla barn och vuxna. Skriv ner
barnens förslag och ta med in i vidare diskussioner om tillgänglighet
på er förskola.

		

Avslutning
Prata med barnen om vad som kan vara bra med att ha en funktionsnedsättning. När de inte kunde se kanske de exempelvis blev bättre
på att lyssna och känna? Fråga också vad som kan vara svårt när ett
barn har en funktionsnedsättning och hur alla skulle kunna hjälpas åt för
att göra det lättare? Avsluta med en återkoppling till barnkonventionen
och att ett barn med funktionsnedsättning alltid har rätten att få hjälp.
Undvik naturligtvis att prata om något enskilt barn.

Övning för
personalgruppen
Måla bilder eller ta
fotografier av lokalerna
och miljöerna på er förskola. Måla
in eller markera alla hinder ni kan tänka er för personer
med funktionsnedsättningar. Tänk också på ickesynliga
och psykiska funktionsnedsättningar. När alla hinder är
identifierade diskuterar och ritar ni in de förändringar som
skulle göra er förskola tillgänglig för alla barn och vuxna,
inte minst för dem med funktionsnedsättning.

unicef.se

unite for
children

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande

VEM

BESTÄMMER?

Vem bestämmer?
En av barnkonventionens fyra grundprinciper är artikel 12: varje
barn har rätt att säga vad de tycker i frågor som berör dem, och
vuxna har skyldighet att lyssna. I den här övningen får barnen
dela med sig av sina åsikter genom en värderingsövning där
barnen tar ställning till olika påståenden. Barnen får också dela med
sig av sina åsikter om hur vi ska ta hand om vår jord. Övningen har
tre teman: hemmet, förskolan/skolan, miljön/världen. Gör gärna
övningen flera gånger med olika teman!

Från barnkonventionen
Artikel 12
Varje barn har rätt att säga hur de vill ha det. Vuxna ska lyssna
på barnet. Politiker, myndigheter och domstolar ska fråga barnen
när de bestämmer något som gäller dem. Det kan vara om föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var barnet ska bo. Då
ska domstolen fråga både barnets föräldrar och barnet hur de vill
ha det. Även pedagogerna i förskolan eller skolan ska fråga vad
barnen tycker innan de bestämmer saker. Politiker ska fråga barn
vad de tycker innan de fattar beslut.

rättighet	

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla
frågor som rör barnet (artikel 12).

Mål
Att fundera över barnets roll i familj, förskola/skola och samhälle.
	Att samtala om barns deltagande.
	Att ta reda på vad barnen önskar vara mer delaktiga i.
mAterial
En bild på ett barn och en bild på en vuxen.
	En uppsättning per barn.
	Ett alternativ till bilder är att ha leksaksdjur i två storlekar,
en stor och en liten, som barnen får hålla upp.
	Tomma vykort (klipp ut ur hårt papper).

		

Övning
för barnen

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 att varje barn har rätt
att berätta hur det mår, vad det tycker och vad det vill. De vuxna ska
lyssna till barnet och ta det på allvar.

Värderingsövning
Berätta att du kommer ställa frågor om vem som ska bestämma. Om
barnet tycker att en vuxen ska bestämma ska de hålla upp bilden på
en vuxen. Om de tycker att barnet ska bestämma ska de hålla upp
bilden på ett barn. Om de tycker att barnet och de vuxna ska bestämma
tillsammans håller de upp båda bilderna.
Nedan finns exempel på frågor du kan använda i värderingsövningen.
Välj ett tema du vill fokusera på, exempelvis hemmet, förskolan eller
miljön/världen. Välj de frågor som du tycker passar din barngrupp.
Skriv gärna egna frågor!
Syftet med övningen är att lyfta fram barnets rätt till inflytande och
medbestämmande i sin vardag och att vuxna ska lyssna till barnets
tankar och åsikter då de fattar beslut som rör barnet. Observera att
syftet med övningen inte är att ge ”rätt” svar på vad vuxna respektive
barn ska bestämma om utan att ta reda på inom vilka områden barnen
skulle vilja ha mer inflytande. När ni har fått reda på det kan ni börja
undersöka djupare vilka önskemål barnen har och använda detta som
underlag inför beslut som tas kring förskolans verksamhet. Kom ihåg att
återkoppla till barnen, oavsett om det var möjligt att tillmötesgå önskemålen eller inte.

		
Exempel på frågor om hemmet:
• Vem ska bestämma när du ska berätta dina hemligheter?
• Vem ska bestämma när du ska äta?
• Vem ska bestämma vilka leksaker du ska leka med?

Öppen fråga om hemmet:
• Vad skulle ni vilja bestämma mer om hemma?

Exempel på frågor om förskola/skola:
• Vem ska bestämma vad ni ska göra i förskolan?
• Vem ska bestämma hur det ska se ut i förskolan eller på skolgården?

Öppen fråga om förskola/skola:
• Vad skulle ni vilja bestämma mer om i er förskola/skola?

Öppen fråga om samhället/världen:
• Vad skulle ni vilja bestämma mer om i världen?

Kort samtal om värderingsövningen:
• Finns det något rätt och fel svar på frågorna?
• Svarade alla likadant på frågorna?

		

Skaparverkstad
Låt barnen göra sin röst hörd på ett kreativt sätt. Visa en jordglob
och prata om hur jorden och naturen tillhör alla människor. Hur vi tar
hand om jorden och naturen påverkar om den mår bra eller dåligt.
Fråga barnen hur de vill att vi ska ta hand om planeten jorden på
ett bättre sätt. Gör en runda och låt var och en säga sin mening i
lugn och ro. Berätta också varför det är så viktigt att barnen får vara
med och bestämma; jorden tillhör ju även dem och de vuxna måste
lyssna på hur barnen vill ha det för att jorden ska må bra i framtiden.
Låt barnen berätta hur de tycker att vi ska ta hand om planeten. Ge
varje barn ett tomt vykort. Barnen kan välja om de vill måla eller rita,
få hjälp att skriva ner en tanke, en sång eller annat. Barnen kan välja
om de vill sätta upp vykorten
på förskolan, ta med det
hem eller skicka till
någon som de
vill påverka.

		

Avslutning
Avsluta med en runda där alla barn får berätta om sitt konstverk/vykort.

Övning för
personalgruppen
Barnets rätt att komma till tals stadgas i
barnkonventionens artikel 12. Vissa skulle
hävda att det är den mest radikala artikeln i
konventionen och kanske också en av de svåraste.
Som tidigare har nämnts är den en av grundprinciperna
i konventionen.
”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda
egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet,
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad.”
Frågor som brukar komma upp vid tolkning av artikel 12 är: Vem avgör
hur moget barnet är? Ska barnet verkligen vara med och planera all vår
verksamhet på förskolan? Hur gör jag om barnet uttrycker en vilja som jag
anser går emot barnets bästa?
Gör värderingsövningen Vem bestämmer i personalgruppen? Ge alla deltagare
ett litet och ett stort leksaksdjur, alternativt två kort med ett barn respektive
en vuxen på. Välj ut ett antal påståenden från kategorin ”förskola/skola” i
barnövningen eller lägg till egna. Sedan håller deltagarna upp kortet på den
som de tycker ska bestämma. Diskutera efteråt om hur ni ser på artikel 12 i
er verksamhet. Hur låter ni barnen komma till tals i frågor som berör dem?
Vilka typ av beslut är barnen inkluderade i? Vilket betydelse tillmäter ni
barnets åsikter i beslut ni tar?

unicef.se

unite for
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Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas

JKAAGN!

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.

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.

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

Boktips

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.

Alla barns rätt av
Pernilla Stalfelt.
	Hassan och hans 		
färger av Mary Hoffman
och Karin Littlewood.

		

Övning
för barnen

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)?

		
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!

		

Övning för
personalgruppen
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 barnkonventionen och läroplanen är de alla viktiga. Om det är något hörn som
inte är representerat se till att lyfta det hörnet gemensamt.

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.

		
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/vårdnadshavare arbetar.
• Barnet kan få möta olikheter och utveckla sin sociala och
kulturella kompetens.

unicef.se
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Tema: varje BARNS RÄTT TILL trygghet och omvårdnad

MFAiMnILJ

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.

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.

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
Boktips

Färger och papper.

Snårpan och den hemliga manicken av My Blomqvist och 		
Lena Petersson.
Familjeboken av Eddie Summanen.
	Åkes mamma glömmer bort sig av Pija Lindenbaum.

		

Övning
för barnen

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.

		

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, adoptivföräldrar 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 undvika ”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 normkritiskt perspektiv och arbeta normbrytande i er verksamhet?
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Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till

DVAERTEN

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.

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.

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 berättarförmåga stegvis. Börja med version 1 och fortsätt med version 2.

		

Övning
för barnen

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 rättighet 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.

		
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.

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

N
E
UNDERBAR
VÄRLD!

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!

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.

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
BOKTIPS

Färger och papper.

Boken Hassan och hans färger av Mary Hoffman
och Karin Littlewood.
	Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt.

		

Övning
för barnen

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.

		

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?

		

Övning för
personalgruppen
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.

unicef.se

unite for
children

