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Vad är ett barn?
av BEATRICE ALEMAGNA

www.mirandobok.se

eatrice Alemagna, som skrivit och illustrerat bilderboken Vad är ett barn?, berättar:
»Jag minns den svindlande känslan jag hade som liten när jag tittade i böcker, det var som
en resa, ett universum man klev in i.«
Tanken att komplettera Beatrice Alemagnas bilderbok med en läshandledning, är
framförallt att inspirera till just den där upplevelse hon beskriver; läsandet som ett
lustfyllt utforskande av något – en frågeställning, en gåta, ett universum … Handledningen består
av ett stort antal fördjupande frågor och kreativa övningar, kopplade till bilderbokens olika uppslag.
Utgå från det som känns roligt eller viktigt för just det/de barn du läser för – välj och vraka! Komplettera också gärna med egna reflektioner, övningar, lekar osv. Läshandledningen är riktad till alla
som läser tillsammans med barn; föräldrar, förskollärare, lärare, bibliotekarier …

Läshandledningen kan laddas ner kostnadsfritt via Mirando
Boks hemsida (www.mirandobok.se). Tanken är att så småningom komplettera dokumentet med fler barnteckningar,
fotografier, frågor, citat m.m. Återkoppla därför gärna med
synpunkter och idéer, om du som lärare arbetat med handledningen i din klass.
Jenny Franke, Mirando Bok
info@mirandobok.se
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Läshandledningen är skriven av Ulrika Wärnlund, förskollärare i förskoleklass på Fiskebäcksskolan
i Göteborg sedan tolv år. Hon samarbetar även med Bokskåpet – den fantastiska barn- och ungdomsbokhandeln i Göteborg – och medverkar ofta i samband med deras sagostunder för barn.
Vid ett tillfälle berättade Ulrika om FN:s Barnkonvention och läste parallellt ur Beatrice Alemagnas
bilderbok. Läsningen följdes av bokprat om bokens innehåll; om likheter och skillnader människor
emellan, vikten av att vara sig själv och att respektera andra. I sin förskoleklass arbetar Ulrika
dagligen med att utveckla barnens språkliga medvetenhet
– förmågan att berätta, lyssna, reflektera och rimma – och
utgår gärna från bilderböcker och sagor.

att läsa tillsammans med barn – ulrika wärnlund om
läshandledningen
1. att växa
2. att vara barn och att vara vuxen
3. att tänka tankar
4. barn och "konstiga" saker
5. vuxna och "konstiga" saker
6. barn som är ledsna
7. vuxna som är ledsna
8. empati
9. stor värld
10. skolan
11. likheter och olikheter – inuti och utanpå
12. barn som behöver mer tid
13. förändring
14. att vara vuxen
15. här och nu
16. snälla ögon och trygghet
»jag måste få berätta«
– ulrika palmquist intervjuar beatrice alemagna
fn:s barnkonvention i korthet
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att läsa tillsammans med barn
»Att läsa böcker tillsammans med barn är alltid en härlig stund. Deras tankar och reflektioner över
den lästa texten är spännande att lyssna till. Det uppstår alltid nya tankar och nya samtal som inspirerar både andra barn och mig själv.« Så säger Ulrika Wärnlund, som skrivit läshandledningens
frågor och sammanställt övningarna. Några ord från Ulrika:

1. Läs och lyssna in barnens tankar
Läs boken högt för barnen och visa bilderna. Lyssna in barnens
tankar och reflektioner kring bokens texter och illustrationer.
2. Välj något eller några teman att arbeta vidare med
Välj ut en eller flera uppslag utifrån de frågeställningar ni vill
prata vidare om. Till varje uppslag i boken finns det frågor, som
är tänkta som en start och inspiration till vidare arbete med
boken. Läshandledningen innehåller också ett flertal konkreta
tips på övningar – kopplade till de olika uppslagens text- och
bildinnehåll – som man kan göra tillsammans med barnen.

3. Självporträtt, bokmärken och FN:s Barnkonvention
Något som bilderboken i sin helhet inspirerar till är t.ex. att skapa självporträtt (teckna, måla, göra kollage) eller enkla bokmärken i Beatrice Alemagnas anda, som bilderna visar.
Bokens innehåll och tankar gör den också intressant och
lätt att koppla till FN:s Barnkonvention, det internationella avtal
som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Arbeta
gärna vidare med Barnkonventionen därefter, det är viktigt att
alla barn får vetskap om att den finns.
Låt Beatrice Alemagnas vackra illustrationer och texter inspirera till eftertanke och varsamhet om de barn vi möter.
Ulrika Wärnlund, förskollärare
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Bokmärkena är skapade av garn och tapetprover i olika färger
och mönster. På bilden längst ner läser Ulrika Wärnlund ur Beatrice
Alemagnas bilderbok vid en sagostund på Bokskåpet i Göteborg.

1.

att växa

fundera på
Hur är det att vara barn?
Hur länge är man ett barn?
När blir ett barn stort?
Vad händer när man
inte längre är ett barn?
Hur växer man?
När växer man?
Märker man att man växer?
Hur märker du att du växer?
Varför växer inte kroppen fort,
utan långsamt?
Hur länge växer man?
Hörs det när man växer?
Finns det andra saker
än människor som växer?
Finns det något som
växer tyst?
Finns det något som
växer så det hörs?
Vad har barnet i handen?
Har du använt en sådan?
Hur använder man den?
Kan man mäta med
något annat?
Vad kan mätas?
Finns det något som
inte kan mätas?
Brukar du mäta dig,
så att du vet hur mycket
du har vuxit?

tt barn är en liten människa.
Barnet är bara litet ett tag, sedan blir det stort.
Det växer utan att märka det själv.
Sakta, sakta och tyst blir kroppen längre.
Ett barn är inte ett barn för alltid.
En vacker dag förändras det.

att göra
Tag fram linjal och måttband och visa hur de fungerar.
Prova att mäta olika saker i rummet.
Vad är lättare att mäta med linjal?
Vad är lättare att mäta med måttband?
Finns det andra sätt att mäta? T.ex. med hjälp av sin hand eller fot?
Tänk på att varje sak som då mäts får olika svar på beroende
på barnets eget hand- eller fotmått.
Mät och jämför varandras händer, fötter, ben, armar och hårlängd.
Om man träffar en grupp flera gånger så kan man vid första tillfället
mäta barnen och sedan, efter några gånger, jämföra hur mycket de växt.
Vem i gruppen är längst? Prova er fram genom att ställa
er i längdordning. Om man vill ha det lite svårare,
så kan man göra detta
under tystnad.

Hur lång är du, då?
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2.

att vara barn – att vara vuxen

fundera på
Är det roligt att vara barn?
När slutar man vara ett barn?
Hur vet man att man inte är
ett barn längre?
Vad betyder det att vara vuxen?
Hur blir man en vuxen?
Tänker du på hur det är
att bli vuxen?
Tror du att det är det roligt
att vara vuxen?
Vad är bra med att vara barn?
Vad kan vara bra med
att vara vuxen?
Behöver barn vuxna?
Behöver vuxna barn?
Är det bråttom att bli vuxen?
Har du bråttom att bli vuxen?
Varför/varför inte?
Hur ska vuxna vara med barn?
Vad får man bestämma när
man är vuxen, som man inte
får bestämma när man är barn?
Vad vill du göra när du blir
vuxen och får bestämma?
Vad får du bestämma nu?
Finns det någon eller något
som bestämmer över vuxna?
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arn har bråttom att bli vuxna.
En del barn växer, verkar glada och tänker:
»Vad roligt att vara vuxen, att vara fri,
och bestämma allt själv!«
Andra barn tänker precis tvärtom
när de blir vuxna: »Vad jobbigt att vara vuxen,
att vara fri och bestämma allt själv!«

att göra
Prata med barnen om de har regler hemma i sin familj.
Vilka regler har ni hemma? Och hur har de bestämts;
tillsammans eller utan att ni (barnen) varit med?
Varför finns just de reglerna, tror du?
Vad händer om man inte följer reglerna?
Be barnen rita sin familj.
Låt barnen rita av sin hand.
I handflatan kan de skriva sitt namn och ”min familj”
I varje finger kan de t.ex. rita eller skriva de fem
bästa sakerna med sin familj.

3.

att tänka tankar

arn har små händer, små fötter
och små öron, men det betyder inte
att deras tankar är små.
Barns tankar är ibland så jättestora
att de gör de vuxna glada, och får dem
att öppna munnen och säga »Åh!«

fundera på
Vad är en tanke?
Hur kan en tanke se ut?
Hur gör man när man tänker?
Kan man se på någon
när den tänker?
Varför tänker man?
Behöver man tankar?
Hur får man tankar?
Tänker man hela tiden?
Måste man tänka?
Kan man tänka på
vad som helst?
Kan alla tänka?
Kan du tänka vad som helst?
Kan man tänka både små
och stora tankar?
Vad är en liten tanke?
Vad är en stor tanke?
Vad händer på bilden?
Tänker barnet på något?

att göra

vad brukar du tänka på?

Låt varje barn göra en bild av sig själv (rita, måla,
klipp och klistra) i helfigur eller närbild mitt på ett
A4-papper. Be honom eller henne därefter att rita
eller skriva om olika tankar som hon
eller han brukar ha. Glada, ledsna, arga, rädda,
fnissiga, lugna … tankar.
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4.

barn och ”konstiga” saker

fundera på
Finns det ord som betyder
samma sak som ordet konstig
(besynnerlig, underlig, egendomlig, märklig, mystisk, knasig …)
Vad är konstiga saker? Vem
bestämmer vad som är konstigt?

arn längtar efter konstiga saker:
att ha skor som blänker, äta
spunnet socker till frukost och höra
samma saga varje kväll.

Kan man göra konstiga saker?
Har du gjort något konstigt?
Vad hände då? Varför tyckte
du att det var konstigt?
Kan man säga konstiga saker?
Har du sagt något konstigt?
Vad sa du då? Och varför tyckte
du att det blev konstigt?
Kan man äta konstiga saker?
Har du ätit något konstigt?
Vad var det?
Varför var det konstigt?

att göra

Kan det finnas något som
du gör som någon annan
tycker är konstigt?

Gör en egen fantasiklubba i olika material (ge exempel).
Gör ”jättekonstiga” godisar och ha en godisutställning.

Vad händer på bilden?
Vad tror du flickans klubba
smakar?Är klubban konstig,
tycker du?
Är skor som blänker konstigt?
Är spunnet socker
till frukost konstigt?
Är det konstigt att höra
samma saga varje kväll?
Varför vill barn ofta höra
eller läsa samma saga om
och om igen? Tycker du om det?
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Rita/skriv tre saker som du tycker är konstiga.
Jämför med varandra i gruppen.
Hitta likheter och olikheter mellan varandras motiv.

Leta konstiga saker i tidningar, klipp ut och gör
ett riktigt konstigt kollage.

5.

vuxna och ”konstiga” saker

fundera på
Gör vuxna konstiga saker?
Ge exempel.
Säger vuxna konstiga saker?
Ge exempel.
Vad gillar barn för något
som vuxna tycker är konstigt?

ckså de vuxna har konstiga saker
för sig: som att duscha varje dag, laga bönor
med smör och att sova utan den gula hunden.
»Men hur kan de?« undrar barnen.

Vad gillar vuxna för något
som barn tycker är konstigt?
Tycker ni att det är konstigt
att duscha varje morgon?
Laga bönor med smör,
är det konstigt?
Vad äter vuxna som
ni tycker är konstigt?
Kan vuxna behöva gosedjur?

att göra
Rita eller skriv mat som är konstig.
Varför tycker du den är konstig.
Jämför med varandra i gruppen och
hitta likheter och olikheter.
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6.

barn som är ledsna

fundera på
Har du någon att prata med
när du är ledsen? Hur känner
du dig när du är ledsen?
Vad gör du då?
Behöver man gråta? Varför?
Brukar du gråta? När då?
Finns det någon gång då du velat
gråta men inte gjort det?
Vad hände då?

arn gråter för att en sten har
ramlat i vattnet, för att schampot svider i ögonen,
för att de är trötta och för att det blir mörkt.
De gråter högt så att de ska höras ordentligt.
För att trösta barnen behövs snälla ögon.
Och en liten lampa bredvid sängen.

Kan det vara skönt att gråta?
När då? Varför?
Kan det vara jobbigt
att gråta? När då? Varför?
Finns det olika sorters gråt?
Gråter alla barn för samma
saker?
Gråter barn för samma
saker som vuxna?
Behöver man tårar?
Finns det olika sorters tårar?
Varifrån kommer tårar?*
Är det så att barns gråt
måste höras mycket? Varför?
Vad är tröst?
Hur kan man bli tröstad?
Hur visar du eller talar om
att du behöver tröst?
Hur vill du bli tröstad?
Kan vem som helst trösta dig?
Vad händer på bilden?
Vad känner barnet?
Har detta hänt dig?
Vad gjorde du då?
Vad tror ni händer
med barnet sedan?

läshandledning | vad är ett barn?

att göra
Rita eller skriv
bra saker som man
behöver när man
är ledsen och
behöver tröst.

tårar är en kroppsvätska som bildas vid tårkörtlarna och
ska se till att ögonen hålls friska. De skyddar ögat och håller
det fuktigt. När man är ledsen, arg eller har gjort sig illa kan
det komma tårar. Man kan även få glädjetårar!

7.

vuxna som är ledsna

fundera på
När gråter vuxna?
Behöver vuxna gråta?
Varför?
Gråter alla vuxna för
samma saker?
Gråter vuxna för
samma saker som barn?
Gråter vuxna högt eller tyst?
Eller både och? Varför?
Hur kan man trösta en vuxen
som är ledsen? Syns det på
en vuxen om den är ledsen?
Vad händer på bilden?
En ser glad ut och en ser
ledsen ut, varför?
Vad har hänt, tror du?
Vad känner barnet?
Vad känner den vuxne?
Vad tror ni händer sen?
Kan man gråta utan tårar?
Sover alla vuxna i mörker?
Har en del nattlampan tänd?
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en de vuxna tycker om
att sova i mörkret. De gråter nästan aldrig,
inte ens om schampot kommer in i näsan,
och om de gråter, så gör de det tyst.
Så tyst att barnen inte märker det.
Eller så låtsas de att de inte ser det.

8.

empati

fundera på
Hur känns det när ingen
lyssnar på det man vill säga?
Vad kan man göra då?
Hur märker du när någon lyssnar
på dig? Lyssnar vuxna på dig?
Vad är medkänsla?
Hur visar man medkänsla?
Vad menas med respekt?
Hur visar man respekt?
Vad gör dig glad, ledsen, arg,
överraskad eller rädd?
Hur känns det när du är glad,
ledsen, arg, överraskad
eller rädd?
Hur ser du ut och visar att
du är glad, ledsen, arg,
överraskad eller rädd?
Var i kroppen känns de olika
känslorna mest?
Hur kan du göra någon
glad eller överraskad?
Vad händer på bilden?
Var är barnet?
Vad har barnet just skrivit?
Vad gör han/hon sedan?
Stämmer talet på bilden?
Vad tänker barnet på, tror du?
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arn är som tvättsvampar.
De suger åt sig allt: om någon är nervös,
tänker elaka tankar, eller om andra är rädda.
Det verkar som om de glömmer, men sedan
kommer allt tillbaka inne i skolväskan,
eller under täcket eller bakom en bok.
Barn vill att man ska lyssna på dem
med ögonen uppspärrade.

att göra
Samla bilder som uttrycker olika känslor t.ex. glad, ledsen, arg,
överraskad, rädd … Visa bilderna (en i taget) och låt barnen
härma de olika uttrycken med mimik och rörelser. Låt gärna
barnen se sina olika ansiktsuttryck i en spegel.
Prata om hur rösten låter på olika sätt när man upplever
olika känslor. Låt t.ex. barnen säga samma mening, men med
olika känslouttryck och tonfall. Hur låter det då man är glad,
ledsen, arg, överraskad, rädd…?
Låt barnen söka i tidningar efter människor som visar olika
känslor. Klipp ut bilderna och montera på ett stort papper
(ett ark för varje känsla).
Rita eller skriv om någon gång du kände glädje, sorg,
ilska, förvåning, rädsla osv. Rita dig själv som glad,
ledsen, arg, överraskad och rädd.

9.

stor värld

fundera på
Vad menas med en stor värld?
Hur stor är världen egentligen?
Har du rest till andra länder?
Hur har du rest till andra
platser i Sverige?
Tycker du om att resa?
Kan det vara besvärligt
att vara liten? Kan det vara
besvärligt att vara stor?

arn har saker som är små, precis
som de själva: en liten säng, små bilderböcker,
ett litet paraply och en liten stol.
Men de lever i en jättestor värld: så stor att
städerna inte finns, bussarna åker upp i
rymden och trapporna aldrig tar slut.

Tycker du att vuxna tar sig tid
att upptäcka saker tillsammans
med dig? Ser barn och
vuxna samma saker?
Vad händer på bilden?
Vad tittar flickan på?
Vad skulle du göra om du
var stor som en jätte?
Vad skulle du göra om du
var liten som en myra?

att göra
Sätt upp en stor världskarta på väggen och markera de platser
som barnen rest till eller kommer ifrån. Vilka språk pratar
man i de länder som gruppen tillsammans markerat?
Ge exempel på likheter och skillnader de olika länderna
emellan (temperatur, språk, mat, musik, flaggor osv).
Ni kan också göra resa i tiden. Hur var det att vara barn
för hundra år sedan? Låt t.ex. samtalet utgå från någon
av Astrid Lindgrens böcker. Hur såg kläderna ut? Hur bodde
man? Vad arbetade de vuxna med? Vad åt man? Osv.

hitåt
ditåt
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10.

skolan

fundera på
Varför går man i skola?
Är det viktigt med skolan?
Finns det barn som inte
går i skola? Är det bara barn
som går i skola?
Vad kan vara bäst med skolan?
Vad får man göra i skolan?
Har man nytta av det man
lär sig i skolan?

et är vanligt att barn inte gillar
att gå i skolan. Barn gillar att blunda och lukta
på gräset, jaga duvor och skrika samtidigt,
lyssna på havet inuti snäckorna och rynka på
näsan framför spegeln.

Är det bra att lära sig saker?
Vad kan du idag som du inte
kunde för något eller några
år sedan?
Hur skulle en bra skoldag
vara, om du fick bestämma?
Vad vill du arbeta med
när du blir stor?
Varför?
Vad händer på bilden?
Vad tror du barnet hör i snäckan?
Har du lyssnat i en snäcka
någongång? Vad hörde du då?
Hör man olika saker i små
och stora snäckor, tror du?

att göra
Rita eller skriv vad du tror barnet hör i snäckan.
Rita eller skriv något eller flera saker som du lärt dig.
Rita eller skriv vad du vill arbeta med när du blir stor.

1.öronmussla
5.hammare
6.stigbygel

8.snäcka!
7.örontrumpet
Visste du att det finns en liten,
liten del långt inne i örat som
kallas för snäckan? I skolan får
man lära sig många spännande saker!
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2.hörselgång

4.mellanö
rat
3.trumhinna

f
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likheter och olikheter – inuti och utanpå

et finns alla sorters barn,
barn med olika hudfärg och olika kroppar.
Barn som bestämmer sig för att inte växa

et finns barn som är underliga,
barn som är korta, knubbiga eller tysta.
Det finns barn med glasögon, barn med rullstol
och barn med tandställning
som gnistrar när solen skiner på den.

kommer aldrig att bli vuxna.
De kommer att ha ett mysterium inom sig.
Och när de blir stora kommer de att
bry sig om små saker som en solstråle
eller en snöflinga.

fundera på
Vad heter du?
Vet du hur du fick ditt namn?
Vet du vad det betyder?
Har du något smeknamn?

j

Vad är lika med oss människor?
Vad är olika med oss människor?
Hur skulle det vara om
vi alla såg likadana ut?
Hur skulle det vara om vi alla
tänkte och tyckte om samma
saker? Vad skulle
kunna hända då?
Är det viktigt att vara lik någon?
Skulle det vara roligt?
Eller skulle det vara tråkigt?
Vad menas med att vara
annorlunda? Är det bra eller
dåligt att vara annorlunda?
Vem bestämmer vem som
är annorlunda?

Är man annorlunda om man inte
kan spela fotboll eller klättra i träd?
Är man annorlunda om man
inte förstår hur leken fungerar?
Är man annorlunda för att
man blir arg när saker inte
är som vanligt? Eller är det helt enkelt
bara för att man ser och upplever
saker och ting på ett annat sätt?
Vad menas med att vara vanlig?
Är det bra eller dåligt att vara vanlig?
Vem bestämmer vem som är vanlig?
Vad menas med att vara underlig?
Är det bra eller dåligt att vara
underlig? Vem bestämmer
vem som är underlig?
Är du vanlig, annorlunda
eller underlig? På vilket sätt?
Hur tycker du att en bra
kompis ska vara?

w

Vad gör du för att vara
en bra kompis?
Vad gör man tillsammans
med en kompis?
Vad händer på bilderna?
Vad tittar pojken på?
Är han annorlunda eller vanlig?
Vad tänker han på?
Vad händer sedan, tror du?
Vad gör flickan?
Är hon annorlunda
eller vanlig? Vad gör hon
med pennan och pappret?
Vad händer sedan, tror du?

x

m

det är viktigt att alla förstår att vi alla har lika värde oavsett hur man ser ut, vad man tänker och var man bor. Alla har rätt att respekteras
för den person man är. Kunskaper, erfarenheter, utseendet, talanger osv. gör alla unika. Men tillsammans med andra utvecklas och växer vi.
Ibland kan man känna sig annorlunda, men tänk på att det sitter i betraktarens öga och det helt beror på vem man jämför sig med.
Försök att bara jämföra med dig själv; hur du har utvecklats, vad du tänker. Du är viktig!
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forts. likheter och olikheter – inuti och utanpå

boktips:
Fingerprint Drawing,
by Ed Emberly

boktips:

Let’s make some
great fingerprints,

leken jag tycker om …
Sätt er på stolar i en ring och låt ett barn
stå i mitten och säga: ”Jag tycker om …” (och
så fyller barnet i med vad han/hon gillar,
t.ex. glass). Alla som håller med, ska då resa
sig och snabbt byta stol med någon annan.
För personen i mitten gäller det att hinna
hitta en ledig stol, så att någon annan får stå i
mitten. Om man inte håller med om att glass
är gott, sitter man bara kvar på sin stol.

by Marion Deuchars

bra kompis
Rita eller skriv tre
viktiga egenskaper hos
en bra kompis.

fingeravtryck
Ta fingeravtryck och
kika på varandras
avtryck med förstoringsglas. Alla människor
har ett unikt mönster.

kom-i-håg-leken
Två kompisar lämnar
rummet. De ska snabbt byta
ett klädesplagg eller något
annat med varandra, och det
är viktigt att de övriga barnen
i gruppen inte ser. När de
kommer tillbaka till gruppen,
gäller det att försöka gissa
vad de bytt med varandra.
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namnets betydelse
Be barnen skriva sina namn så
fint de kan på en namnskylt och
tillverka ramar. Kanske kan de ta
reda på varför de fick sina namn?
Sök fram namnens betydelser.

*

N

13.

barn som behöver mer tid

fundera på
Vad är ett jobbigt barn?
Hur är man då?
Vem bestämmer vem som
är ett jobbigt barn?
Är du jobbig ibland? Hur då?
Vem är det som då tycker
att du är jobbig?

et finns jobbiga barn,
barn som man blir arg på,
barn som aldrig vill gå och lägga sig,
bortskämda barn som bara gör vad de vill
och barn som slår sönder tallrikar, skålar
och allt som finns.

Vem blir arg på barn?
Varför blir vuxna arga på barn?
Är vuxna jobbiga ibland?
På vilket sätt?
Varför blir barn arga på vuxna?
Vad betyder det att man är
ett bortskämt barn?
Varför slåss en del barn?
Varför slår en del barn
sönder saker?
Kan man hjälpa barnen på något
sätt, så de inte gör så?
Vad händer på bilden?
Vad har hänt med barnet?
Vad tror du barnet känner?
Varför gråter han?
Och vad tittar han på?
Säger han något eller skriker han?
Vad har han i handen?
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land i
mnar ib
Barn ha r där man
ne
situatio
orolig
xen blir
som vu ker oroliga
och tän nkar om
ta
…
barnen

… men det kanske är
så att de bara behöver
mer tid, lite mer
förståelse och tålamod
från oss vuxna?

14.

förändring

fundera på
Vad är förändring för något?
Vad förändras?
Hur kan man förändras?

lla barn är små människor
som en dag kommer att förändras.

Är det kul att förändras?
Är det lätt att förändras?
Är det jobbigt att förändras?
Förändras både barn och vuxna?
Hur förändras vuxna?
Vad händer på bilden?
Vad gör barnet?
Har det hänt något speciellt
med barnet?
Vilken känsla har barnet?

att göra: Prata med barnen om hur det var när
de var små. Var de bodde, vad de tyckte om att göra,
vad de minns, favoritleksaker, lekar m.m
Träffar ni dem flera gånger kan ni be dem ta med kort
från när de var små och ett nytaget foto.
Titta och jämför, vad har förändrats?
Träffar ni dem bara en gång kan ni ändå prata med barnen
om de minns något från när de var små. Kommer de ihåg
vad de tänkte då och har deras tankar förändrats?
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15.
1.

att vara vuxen

fundera på
Tror ni vuxna tänker tillbaka
på hur det var att vara barn
Längtar de tillbaka?
"Kanske kommer de att vara
lyckliga" – varför står det så?
Är man inte lycklig när
man är vuxen?

e kommer inte längre att gå till skolan
utan till jobbet. Kanske kommer de att vara lyckliga,
kanske kommer de att ha skägg, eller mustascher
som pekar uppåt, eller färga håret grönt.
Kanske blir de tokiga av konstiga saker
som att telefonen inte ringer, eller av trafiken.

Vad händer på bilden?
Vad tror ni personen
på bilden tänker på?
Vilken känsla har personen?
Vad har hon i handen?
Är hon på väg någonstans?
Vad blir vuxna tokiga av?

att göra
Rita eller skriv hur du tror att du blir som vuxen.
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16.
1.

här och nu

fundera på
Brukar du önska att du ibland
var någon annanstans?
Varför? Var skulle du vilja vara?
en varför ska man tänka på det nu?

Vad händer på bilden?
Var är flickan någonstans?
Vad gör flickan?
Tror ni hon är ensam
eller med kompisar?
Vad har hon på näsan?
Vad gör hon när fjärilen
flyger iväg?
Har du varit med om att något
djur landat och stannat på dig?
Vad hände?
Varför kan det vara viktigt att
slappna av och ta det lugnt?

att göra
Träna på att vara här och nu, genom att lyssna på en avslappningssaga.
Via Spotify kan du t.ex. hitta Den magiska lådan av Anna Östlund.

boktips:
Det bor en tiger i mina händer:
en massagesaga, Jeanette Milde
(Alfabeta, 2009).
Leken som berör: sagor, lekar, sånger
och ramsor till massage, Pauline
Hegner (Natur & Kultur, 2012).
Massagesagor: beröring som ökar
ditt barns lugn, empati, kreativitet
och självkänsla, Sara Wikander
(Ica Bokförlag, 2009)
Massagesagor för de minsta,
Sara Wikander
(Ica Bokförlag, 2012).
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17.
1.

snälla ögon och trygghet

fundera på
Vad menas med med snälla
ögon? Hur känns det när någon
ger dig snälla ögon?
Vem har snälla ögon?
Brukar du få snälla ögon?
Kan man få snälla ögon
någon annan gång?
Kan du ge någon snälla ögon?
Vad händer om man inte får
snälla ögon när man ska sova?

tt barn är en liten människa.
Nu behöver barnet snälla ögon för att kunna sova.
Och en liten lampa bredvid sängen.

Kan man få onda ögon?
Vad händer då?
Vad behöver du för att sova?
Vem brukar natta dig?
Hur nattas du?
Varför tycker du om just det?
Gör du alltid samma saker när
du ska lägga dig på kvällen
för att det ska kännas bra?
Om du är bortrest, har du samma
rutiner då? Gör du samma saker?
Vad är trygghet?
När är du trygg?
Hur känns det när man är trygg?
Vad händer på bilden?
Hur tror du barnet på bilden
har nattats?
Vilken känsla har barnet
på bilden?
Tycker du om att ha en lampa
tänd bredvid sängen?
Varför eller varför inte?
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att göra
Tänk på ett tryggt rum med lugn och ro.
Vad finns i det rummet, hur ser det ut?
Varför är du trygg där?
Rita eller skriv hur rummet ser ut.

intervju med beatrice alemagna

Beatrice Alemagna kallar sig inte barnboksförfattare, hon säger att
hon gör böcker. Inte heller kallar hon dem barnböcker, för hon har
inte en tanke på läsarnas ålder. Allt hon vill är att berätta.
text och foto: ulrika palmcrantz

»Jag måste få berätta«
beatrice alemagna är född och uppvuxen i Italien, men
bor sedan sexton år tillbaka i Paris. Flera av hennes böcker
har blivit internationellt prisbelönta, hon är översatt till
fjorton språk, och blev tidigare i år även nominerad till
det prestigefyllda Alma-priset.
– Jag har vetat ända sedan jag var liten att det var bilder
böcker jag ville göra, säger Beatrice, som är född och uppvuxen i Italien, men bor i Paris sedan sexton år tillbaka.
Den »kulturella krisen«, som Beatrice kallar den, i Italien
på 90-talet fick henne att flytta till Paris, där man s atsade
mer på barnkultur och var mer öppen för innovativa
böcker.
Nu finns äntligen en av hennes böcker på svenska.*
Vad är ett barn? är en bok med finurliga tankar om vad
det egentligen är att vara barn, illustrerad med stora och
expressiva bilder.
– När jag var klar med den boken, den var redan hos
förlaget, vaknade jag mitt i natten och kände att nej, jag
måste göra om bilderna!
Ofta är det så hon jobbar. Får idéer mitt i natten, eller
sent på kvällen när hon ligger i sängen och ska somna.
– Och det konstiga är att jag aldrig har papper och pen* Sedan intervjun skrev har ännu en av Beatrice Alemagnas bilderböcker
utkommit på svenska; Lilla stora Boubo.
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beatrice alemagna i sin ateljé i paris.

na till hands då, jag måste alltid treva mig upp i mörkret
och få ner idéerna på pränt. Men om jag lade pennan vid
sängen skulle det säkert inte komma några idéer …
Beatrice börjar alltid med texten, för henne handlar det
om att berätta. Hon minns den svindlande känslan hon
hade som liten när hon tittade i böcker, det var som en
resa, ett universum man klev in i.

– Om någon säger åt mig att rita en katt, rakt upp och
ned, så kan jag inte det. Men om man däremot ber mig rita
en katt som hoppar från ett tak, ja, då är det inga problem.
Jag behöver en historia att utgå ifrån.
Se gärna den fantastiska kortfilm där hon berättar mer
om skapandet av bilderboken Vad är ett barn?.
Att kliva in i Beatrice lägenhet nära Place de la
République i Paris tionde arrondissement är lite som
att kliva in i en av hennes böcker. Hon har målat träd på
väggarna (»för att jag ville bo i en skog«), överallt finns
bilder och expressiva figurer, dockhuvuden, leksaker.
Hon bor här med sin man Emmanuel och deras treåriga
dotter Olimpia. På samma våningsplan, dörren intill, har
hon sin ateljé.
– Det är praktiskt, när jag lämnat Olimpia på förskolan
går jag dit och jobbar. Det är ensamt, men det är också
nödvändigt med ensamheten om man ska kunna skapa.
Hon arbetar alltid om sina böcker flera gånger, ibland
har hon utställningar där hon ställer ut alla verken, från
början till slutet, hela arbetsprocessen.

Det tar henne 7–8 månader att bli klar med en bok, och
efter det måste hon »rena sig« ett tag, göra annat, innan
hon kan sätta igång med nästan.
– Det jag strävar efter i böckerna är enkelheten. Att nå
fram till enkelheten utan att det blir simpelt, det är det
svåraste. Och jag måste känna något, om jag inte känner
själv kan jag inte få andra att känna.
– Jag utgår ofta från ett fåtal bildidéer, som plötsligt
dyker upp i min fantasi och snabbt vill bli »utritade«.
När jag har gjort några illustrationer betraktar jag dem
och försöker förstå sambanden mellan de olika motiven,
försöker ta reda på vilka historier de rymmer. Jag känner
mig alltid lätt generad över texterna, tycker att de känns
»platta«. Därför förlitar jag mig på bilderna då jag bygger
upp mina berättelser. Tecknandet och målandet låter jag
ta mer tid än orden. Så ska det vara i en bilderbok, tycker
jag. Jag vill att bilderna ska vara mångbottnade och sammanlänkade i varandra. Texterna ska inte förklara bilderna,
snarare stödja dess betydelser. Jag ser det som att jag skapar
ordmontage utifrån mina målningar.

illustration ur lilla stora boubo, som utkom på svenska efter att den här artikeln skrevs.
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fn:s barnkonvention i korthet

1.
Ett barn är varje människa under 18 år.

2.
Alla barn är lika mycket värda och har
samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

3.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

4.
Politiker som styr länder ska ansvara för
att alla barn får det som de har rätt till.
När det gäller barnets ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter ska
staten utnyttja det yttersta av sina resurser.
Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

5.
Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets
uppfostran och utveckling och ska hjälpa
barnet att få det som barnet har rätt till.

6.
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och
utveckling.

7.
Varje barn har rätt till ett eget namn,
ett medborgarskap och att känna till sitt
ursprung. Barnet har rätt, så långt det är
möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och
bli omvårdat av dem.

8.
Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

9.
Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för
barnets bästa. Ett barn som är skilt från
föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

10.
Ett barn har rätt att återförenas med sin
familj om familjen splittrats. Ansökningar
från familjer som vill återförenas över
statsgränser ska behandlas på ett positivt,
humant och snabbt sätt.
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11.

22.

Staten ska bekämpa olovligt bortförande
och kvarhållande av barn i utlandet.

Ett barn på flykt har rätt till skydd och
hjälp att hitta sina föräldrar.

12.

23.

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande
till barnets ålder och mognad.

Ett barn med funktionsnedsättning
har rätt till ett fullvärdigt och anständigt
liv och hjälp att delta i samhället på
lika villkor.

13.

24.

Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att
tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

Varje barn har rätt till bra hälsa och
rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa
ska avskaffas.

14.
Alla barn har rätt att tro på vilken gud
de vill, eller ingen alls.

15.
Barn har rätt att starta och delta i
föreningar och organisationer.

16.

25.
Staten ska regelbundet se till att ett
barn som är omhändertaget av myndig
heterna behandlas bra.

26.

Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Varje barn har rätt till social trygghet,
och hjälp om föräldrarna till exempel
har lite pengar.

17.

27.

Varje barn har rätt att få tillgång till
information via till exempel internet,
radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje
barns tillgång till information.

Varje barn har rätt till skälig levnads
standard, en bostad, kläder, mat och
rent vatten.

18.
Barnets föräldrar har gemensamt ansvar
för barnets uppfostran och utveckling.
Staten ska hjälpa föräldrarna.

19.

28.
Varje barn har rätt till utbildning.
Grundskolan ska vara gratis.

29.
Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas
och lära sig om mänskliga rättigheter.

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt
eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård
eller utnyttjande av föräldrar eller annan
som har hand om barnet.

30.

20.

31.

Ett barn som inte kan bo med sina för
äldrar har rätt att få hjälp att hitta ett
nytt hem.

Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

21.
Vid adoption ska staten tänka på barnets
bästa.

Ett barn som tillhör en minoritet eller
ursprungsbefolkning har rätt till sitt
språk, sin kultur och religion.

32.
Varje barn har rätt att skyddas mot
ekonomiskt utnyttjande och arbete som
är skadligt eller hindrar barnets
skolgång.

33.
Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

34.
Varje barn har rätt att skyddas mot
sexuella övergrepp och mot att utnyttjas
i prostitution och pornografi.

35.
Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten
ska bekämpa handel med barn.

36.
Varje barn ska skyddas mot alla former
av utnyttjande.

37.
Inget barn får utsättas för tortyr, annan
grym behandling eller bestraffning eller
dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn
ska ske i enlighet med lag och får endast
användas som en sista utväg och för
kortast lämpliga tid.
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38.
Barn ska skyddas mot krig och inget barn
får användas som soldat.

39.
Ett barn som utsatts för övergrepp eller
utnyttjande har rätt till rehabilitering
och social återanpassning.

40.
Ett barn som är anklagat för brott eller
har blivit dömt för en straffbar handling
har rätt att behandlas rättvist och bra.

41.
Om det finns bestämmelser som gör
mer för barns rättigheter än innehållet
i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i stället.

42.
Alla barn och vuxna har rätt att få reda
på vad som står i barnkonventionen.

43–45
Regler om hur de som bestämmer
i länderna ska göra för att följa barnkonventionen.

46–54
Regler om hur de som bestämmer
i länderna ska göra för att följa barnkonventionen.
Läs mer om fn:s barnkonvention
på unicef:s hemsida:
https://unicef.se/barnkonventionen

