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Adam i skolan
Adam går i skolan. Han använder rullstol. 

Adam är med på alla lektioner i klassrummet. 

När klassen ska se på film måste de gå en trappa upp  
till ett annat rum. Där finns en projektor.  

Adam kan inte gå i trappor. 

Läraren säger att ingen kan hjälpa Adam.  

Han får sitta kvar ensam i klassrummet och jobba. 

Adam blir ledsen när han sitter ensam i klassrummet.

Vad skulle Adams lärare kunna göra  
så att det blir bra för Adam?

Diskutera och berätta vad ni tycker  
innan ni läser fortsättningen. 

Använd Samspel.

Läraren ser att Adam är ledsen och pratar med honom. 

Adam förklarar hur det känns. 

Adam berättar att han vill vara med när de andra ser på film. 

Läraren berättar att det finns en hiss. 

Vaktmästaren ger Adam en egen nyckel till hissen. 

Adam blir glad. Nu kan han vara med och se på film med klassen. 

Alla barn är lika mycket värda. 
Ingen får behandlas sämre.
FN:s barnkonvention artikel 2
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Anna i kören
Anna älskar att sjunga och sjunger mycket hemma.

Anna har börjat i en kör. Barnen i kören ska sjunga på en scen.

Anna har svårt att läsa. Hon kan inte alla sångtexterna.

Körledaren säger att Anna inte behöver vara med och sjunga.

Anna är ledsen. 

Det roligaste hon vet är att sjunga.

Vad skulle körledaren kunna göra  
så det blir bra för Anna?

Diskutera och berätta vad ni tycker  
innan ni läser fortsättningen. 

Använd Samspel.

Körledaren ser att Anna är ledsen och pratar med henne.  

Anna förklarar hur det känns. 

Hon säger att hon vill vara med och sjunga alla sångerna.  

Körledaren och Anna tränar tillsammans på alla sångerna. 

Anna blir glad. 

Hon tycker att det ska bli kul att sjunga när andra lyssnar. 

Alla barn har rätt att leva och utvecklas.
FN:s barnkonvention artikel 6
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Lara och mobilen
Varje dag skickar Lara sms till sina vänner. 

Lara skriver om saker som har hänt. 

Ibland skriver hon hemligheter. 

En dag ser Laras mamma att mobilen ligger på bordet.  

Laras mamma börjar läsa Laras sms. 

Lara blir arg. 

Vad skulle Laras mamma kunna göra  
så att det känns bra för Lara?

Diskutera och berätta vad ni tycker  
innan ni läser fortsättningen. 

Använd Samspel.

Mamma säger förlåt till Lara. 

Hon frågar om Lara kan berätta vilka hon skickar sms till. 

Lara berättar vilka hon brukar skicka sms till. 

Hon berättar vad de brukar skriva om. 

Nu vet Laras mamma vem Lara skickar sms till. 

Då känner sig mamma trygg och lugn.  

Lara är glad att mamma inte läser hennes hemligheter. 

Det är privat. 

Alla barn har rätt att ha hemligheter.
FN:s barnkonvention artikel 16  
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Mio tittar på tv
Mio tittar på ett roligt tv-program. 

Det börjar bli sent på kvällen. 

Mios pappa säger att Mio måste sova nu. 

Mio blir arg. Han vill inte sluta titta på tv. 

Mios pappa bestämmer att Mio ska lägga sig. 

Han får inte titta klart. 

Vad skulle Mios pappa kunna göra  
så att det känns bra för Mio?

Diskutera och berätta vad ni tycker  
innan ni läser fortsättningen. 

Använd Samspel.

Mios pappa förklarar för Mio varför han måste sova. 

Det är viktigt att sova för att orka gå i skolan, säger pappa.  

Mios pappa lovar att Mio får titta klart i morgon efter skolan.  

Mio förstår. Nu känns det bra.

De som bestämmer måste alltid  
bry sig om vad som är bäst för barn.
FN:s barnkonvention artikel 3
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Simon flyttar
Simons föräldrar har bestämt att familjen ska flytta. 

De har inte frågat Simon vad han tycker. 

Simon får höra att familjen ska flytta. Han blir ledsen.  

Han tycker om sin skola och sin klass. 

Simon vill vara med sina kompisar. 

Vad skulle Simons föräldrar kunna göra  
så att det känns bra för Simon?

Diskutera och berätta vad ni tycker  
innan ni läser fortsättningen. 

Använd Samspel.

Simon berättar att han inte vill flytta från sina kompisar. 

Han vill vara med dem.  

Familjen och Simon bestämmer att de ska hälsa på i den nya skolan.  

Där träffar de läraren och barnen. 

Nu känns det bättre för Simon. 

Det ska bli spännande. Han kommer att få fler kompisar. 

Vuxna måsta alltid lyssna på barns åsikter.
FN:s barnkonvention artikel 12
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Barnkonventionen är en samling 
regler skrivna av FN. Alla länder 
i världen utom USA har skrivit 
under. Alla människor har rättig-
heter och barnkonventionen är 
barnens särskilda rättigheter.

Barnkonventionen innebär att 
vuxna har skyldigheter att se till 
att barnens rättigheter uppfylls. 

Vuxna måste hjälpa barn 
och se till att de mår bra och är 

trygga. Barn ska också lära sig att 
respektera varandras rättigheter.

Alla barn har samma rättighe-
ter och är lika mycket värda. 

Det innebär att ett barn inte 
får sättas åt sidan för att ett 
annat barn ska få sina rättigheter 
tillgodosedda. 

Vuxna måste alltid hitta 
den bästa lösningen för varje 
 individuellt barn.

Barnkonventionens fyra principer

Alla barn är lika 
mycket värda. 
Ingen får be-
handlas sämre.

Artikel 2 säger att alla barn är lika 

mycket värda och har samma 

rättigheter. 

Det innebär att inget barn får 

diskrimineras eller behandlas 

sämre än andra barn. Det betyder 

också att alla barn ska få det stöd 

de behöver för att exempelvis 

kunna vara med i skolan. 

Det betyder att barn ibland 

 behöver behandlas på olika sätt 

för att de ska kunna ta del av sam-

ma rättig heter och möjligheter.

De som bestäm-
mer måste alltid 
bry sig om vad 
som är bäst för 
barn.

Artikel 3 handlar om att vuxna 

ska ta reda på vad som är bäst för 

barnet när de ska ta beslut. Det 

innebär att allt som bestäms om 

och för barn måste bli så bra som 

möjligt för barnet.

Det här gäller både om beslutet 

gäller ett enskilt barn och om det 

handlar om flera barn i en grupp. 

När vuxna ska fatta beslut måste 

de både lyssna på barnet och på 

de som har erfarenhet av  eller 

har forskat på det som beslutet 

gäller.

Alla barn har 
rätt att leva och 
 utvecklas.

Artikel 6 handlar om barns rätt 

att leva och utvecklas.

Det innebär att alla barn ska få 

ha ett bra liv oavsett var de bor 

eller var de kommer ifrån.

Barn ska få gå i skolan, få 

trygghet, mat, sjukvård och ett 

hem att bo i.

Vuxna ska se till att barn 

skyddas från det som är dåligt för 

barns utveckling.

Vuxna måste 
lyssna på barns 
åsikter.

Artikel 12 säger att alla barn har 

rätt att säga vad de tycker och hur 

de vill ha det. 

När vuxna fattar beslut som rör 

barn måste de lyssna på barnets 

åsikt i frågan. Det gäller både små 

och stora beslut. 

Det betyder inte att barn ska 

bestämma allt eller alltid få som 

de vill. Hänsyn ska tas till barnets 

ålder, mognad och till vad vuxna 

vet om barnets behov.

I barnkonventionen står att 
alla barn ska känna till sina 
rättigheter. För att känna till sina 
rättig heter måste barnen också 
förstå dem. 

Därför finns Barnrätt för alla.

Barnkonventionen

Fyra av artiklarna i Barnkonventionen är en sorts sammanfattning av hela barnkonventionen. Dessa artiklar kallas ”principerna” och 
har nummer 2, 3, 6 och 12. Resten av Barnkonventionen ska läsas med dessa artiklar i bakhuvudet.

Barnkonventionen som lättläst, kortversion och fullversion: 
barnrättföralla.se

Barnkonventionen gäller varje människa under 18 år. Tänk på att det inte finns någon nedre åldersgräns för Barnkonventionens artiklar!




