
Udvalgte tegninger 
fra deltagere 

i den landsdækkende 
tegnekonkurrence

Tegn den verden, du vil bo i!

Sådan lød udfordringen til børn over hele landet i november 
måned i anledning af, at FNs Børnekonvention havde fødselsdag 
den 20. november. I 2016 fyldte den lange liste med børns 
rettigheder 27 år. For at fejre den vigtige dag gennemførte 
folkebibliotekerne for tredje år i træk en stor tegnekonkurrence 
i samarbejde med Unicef Danmark.

Børnene havde i perioden 1. – 30. november mulighed for at 
tegne deres bud på den verden, de allerhelst ville bo i – en 
verden, hvor alle børn har det godt. I 2016 kunne børnene som 
noget nyt aflevere deres tegning direkte på biblo.dk ved at 
uploade et foto af tegningen. Vi har modtaget langt over 100 
tegninger, og juryen har været på hårdt arbejde for at udvælge 
de bedste.

Tegningerne er på én gang tankevækkende, rørende, naive 
og reflekterede, og bredden i tegningerne viser børnenes fine 
fornemmelse for verdens tilstand og for, hvordan en verden, 
hvor alle har det godt, kan se ud. At tegne kan være et godt 
middel for børn til at udtrykke håb og ønsker for fremtiden. 
Det viser også de tegninger, som blev lavet til årets konkurrence 
af børn i Asylcenteret i Kalundborg på initiativ af billedkunstner 
Grethe Michaelsen. En af dem, Asmas flotte tegning af et godt 
hjem, er med i hæftet.

Brug gerne tegningerne og Børnekonventionen som
udgangspunkt for diskussioner i skoleklasser og derhjemme.

Man kan læse mere om FNs Børnekonvention her: 
http://ipaper.ipapercms.dk/UNICEFDanmark/Brnekonventionen/

Hold også øje med folkebibliotekernes mange fællesprojekter 
for de større børn på biblo.dk

GOD OG LÆRERIG FORNØJELSE!



VINDERTEGNING
” Min tegning handler om at krigens tid er forbi, 
og nu er der ikke konflikter mellem mennesker. 
Men til gengæld er der børn, der spiller og leger 
uden fare eller risikoer. Fremtiden er til børnene, 
og ikke for krige og generaler. ”

Twana, 12 år, Nykøbing Sjælland



VINDERTEGNING
” To venner der ikke kan give slip på hinanden. 
De elsker hinanden! ”

Annesofie Møller, 9 år, Hvide Sande



VINDERTEGNING
” Du er smuk som du er! Pas på hinanden. Ikke smid 
skrald i vandet. Stop mobning. Ryd op efter dig 
selv. Ikke smid skrald i vandet! Pas på træerne! ”

Emma og Liva, 10 år, Skanderborg 



” Når jeg tænker på en bedre verden, så tænker jeg på 
at det starter med os. Alle holder sammen om at gøre 

verdenen bedre, ingen racisme, sexisme, homofobi, 
alle er elsket og behandlet lige. 

I billedet ser man en mørk mandlig hånd, en hvid 
kvindelig hånd, en pride-flag farvet hånd og en hånd 

som repræsenterer en handicappet holde om jorden! ”

Michele Vittrup Steffensen, 12 år, Fjerritslev
 

Annika Svendsen, 14 år, Kolding 

” Mit billede beskriver at i verden skal der være 
kærlighed og venskab. 
Billedet af jorden beskriver at man skal vise 
verden hvem man er. 
Duen i øverste højre hjørne viser at der skal være 
fred i verden. Ingen indbrud og ingen syge! ”



” Min tegning 
symboliserer 

at alle børn 
har ret til fritid,

leg, hobbyer
og faglige 

konkurrencer! ”

” Tegningen forestiller en 
verden hvor alle har 

adgang til og kan læse 
mange bøger! ”

” Kærestebyen,
 med masser af kærlighed! ”

Katinka, 7 år, Glostrup
Cecilie, 11 år, Nyborg

Rasmus, 8 år, København Chris05

” Du skal vide 
at du er ikke alene,

der vil altid være nogle 
med et godt hjerte 

omkring dig. 
Jeg håber at 

når jeg bliver en stor pige, 
at der ikke er 

mere krig i verden. 
#Peace! ”



” Solen skal altid skinne, himlen skal være blå! ”
” Jeg har tegnet en verden 

hvor alle passer på naturen 
og naturkatastroferne foregår 

i en ørken hvor ingen bor! ”

Karoline, 8 år

Elin, 10 år, Lyngby

Mariam, 7år, Kolding

Sif, 10 år, Høng

” Tegningen handler om venskab, 
kærlighed og om at passe godt på dyrene! ”



”Jeg vil gerne leve i en verden,
hvor alle kan være sammen 
med familien! ”

”Den skal forstille det, at jeg gerne vil have fred 
over alt også i solsystemet. 

Alt skal være godt, rent og smukt. 
Det er den verden jeg vil leve i! ”

Freya, 11 år, Middelfart 

Chalina, 7 år, Kolding

”Tegningen forestiller flagland. 
En verden, hvor vi bor mange forskellige sammen! ”

Tegningen forestiller en skolepige, 
da det er rart at gå i skole. 

Man lærer en masse ting og får mange gode venner! ”

Rana, 12 år, Tåstrup

Ikran, 7 år, Kolding 



” En park med chokoladevandfald og bakker. 
Der er også en ruthcebane! ”

Benedikte og Fillipa, 10 år

Asma, Kalundborg

Alma, 4. klasse,
Kalundborg

” Jeg har tegnet en familie der bor i et fint hus. 
Sådan kan jeg tænke mig at bo. Hilsen Asma! ”



” Den forestiller at man skal have et godt liv med 
natur, kærlighed og slik, 

som man ikke bliver usund af! ”

” Alle mennesker må gerne have briller på 
og de skal ikke mobbes! ”

Emilie Møller Poulsen, Kalundborg 

Sara, 8 år, Hvidovre

Tilde, 7 år, Hvidovre

Maja Victoria


	Forside_bagside.pdf
	vinder1
	vinder2
	4
	sider1
	sider2
	sider3
	sider4
	sider5
	sider6

