Barns rättigheter –
så att alla kan förstå

Barnkonventionen
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.

I barnkonventionen står att
alla barn ska känna till sina
rättigheter. För att känna till sina
rättigheter måste barnen också
förstå dem.
Därför finns Barnrätt för alla.

Barnkonventionens fyra principer

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.

Alla barn är lika
mycket värda.
Ingen får behandlas sämre.

De som bestämmer måste alltid
bry sig om vad
som är bäst för
barn.

Alla barn har
rätt att leva och
utvecklas.

Vuxna måste
lyssna på barns
åsikter.

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 rättigheter och möjligheter.

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.

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.

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.

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

Barnkonventionen som lättläst, kortversion och fullversion:
barnrättföralla.se
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Innehåll

Barnkonventionen						2
Regler som säger hur alla barn i hela världen ska ha det för att må bra.

Berättigheter & Samspel					4
Berättigheter är fem enkla berättelser. Berättelserna anknyter till olika rättigheter genom
konkreta situationer. Samspel är figurer som går att använda för att gestalta Berättigheter
eller andra berättelser som ni själva skapar.

Rättvänt								14
Rättvänt är ett memoryspel som syftar till att barn ska lära sig mer om sina rättigheter.
Memoryt består av tio kortpar där varje par representerar en eller flera rättigheter.

Lektionsidéer							16
Fyra förslag på övningar att göra med barn i förskola, grundskola och särskola.

Filmisar								18
Tre superkorta filmer om barns rättigheter.

Välj variant
utifrån
barnens behov

På barnrättföralla.se finns samtalskartor
och texter med stöd av widgits och tecken.
Se sidan 4.

m
Ada

n
ola
i sk

Allt material går att skriva ut kostnadsfritt från barnrättföralla.se
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Berättigheter & Samspel
Berättigheter är fem enkla berättelser.
Berättelserna anknyter till olika rättig
heter genom konkreta situationer.

Figurerna i Samspel är framtagna för att
användas tillsammans med Berättig
heter. Spara gärna figurerna och
använd dem i andra sammanhang.

Varje berättelse består av en situation,
en diskussion och ett möjligt slut.

Berättelser och rättigheter
Varje Berättighet inleds med en konkret situation som inte känns
bra för det barn som berättelsen handlar om. Denna första del
avslutas med en diskussionsfråga. Därefter finnns möjlighet att
läsa ett förslag till fortsättning, eller hitta på en egen.

Adam i skolan
Artikel 2. Alla barn är lika
mycket värda. Ingen får
behandlas sämre.

Anna i kören

Artikel 6. Alla barn har rätt
att leva och utvecklas.

Lara och
mobilen

Artikel 16. Alla barn har rätt
att ha hemligheter.

Berä
finns ttigheter
varian i flera olika
de som ter. Använ
d
p
för dinassar bäst
g
barn/ rupp
elever
.

Mio tittar på tv

Simon flyttar

Samtalskarta

Illustration

Artikel 3. De som bestämmer måste alltid bry sig om
vad som är bäst för barn.

Artikel 12. Vuxna måsta alltid lyssna på barns åsikter.

Varianter

Välj variant utifrån barnens behov. På barnrättföralla.se kan du skriva
ut varje berättighet med stöd av widgits, tecken, som samtalskarta och
illustrerad. Det finns även tillhörande arbetsblad.

Widgits

Widgits

En hel berättelse per sida.

En mening per sida.

Tecken (TSS)

Finns i häftet.

Adam i skolan
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På barnrättföralla.se
finns en digital version
av Rättvänt som går att
använda på exempelvis
platta eller projektor.

Att använda
Berättigheter och Samspel
Förberedelser

•M
 ontera figurerna i lådan på fötter.
• Eller skriv ut och laminera figurerna från

• Skriv ut de varianter av Berättigheter som
behövs i gruppen från barnrättföralla.se.

• Kopiera Berättigheter och arbetsblad ur häftet,

barnrättföralla.se. Fäst en magnet eller häftmassa på baksidan av varje figur.

eller skriv ut från barnrättföralla.se.

1

Läs berättelsen

2

L äs en berättelse från
Berättigheter. Skriv ut, läs på
läsplatta eller se tillsammans

Diskutera

3a

Fortsättningen som finns är bara ett
förslag.

via projektor.

Diskutera frågan tillsammans. Använd med
fördel figurerna i Samspel för att bearbeta
och diskutera berättelserna. Eller gör ett
rollspel.

Använd

Använd

Berättigheter i de varianter
som passsar bäst.

 tanna upp vid diskussionen. Exempel från
S
Lara och mobilen: Vad skulle Laras mamma
kunna göra så att det blir bra för Lara?
• Ställ upp figurerna på ett bord eller fäst
figurerna på tavlan och börja diskutera.
• Flytta figurerna och fundera på vad de
kan säga och göra. Rita och skriv eller bara
prata.
• Utifrån barnets rättigheter, hur kan de
samspela bättre? Vad kan de säga? Vad kan
de göra?

Använd

Figurerna i Samspel.

Läs fortsättningen

Berättigheter i de varianter som
passsar bäst.

Diskutera gärna igen!

3b

Skriv själv

Låt gärna barnen skriva egna berättelser med vardagliga situationer
utifrån rättigheterna i Berättigheter.

Använd

Arbetsbladen till Berättigheter.
Eleverna kan också använda figurernai Samspel för att berätta.

Avsluta gärna med en film

Avsluta gärna arbetet med att se en eller ett par
av Filmisarna. Filmisarna är superkorta filmer
som anknyter till de rättigheter som tas upp i
Berättigheterna om Adam (filmisen Kompisar),

Lara (Hemlisar) och Mio (Tillsammans). De
passar bäst att se när eleverna redan lärt sig en
del om rättigheterna.
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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
Illustrationer: Rebecca Karlén
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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
Illustrationer: Rebecca Karlén
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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
Illustrationer: Rebecca Karlén
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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
Illustrationer: Rebecca Karlén
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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
Illustrationer: Rebecca Karlén
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Arbetsblad

Använd arbetsbladen på de följande
sidorna i samband med diskussioner
na om Berättigheter och Samspel, eller
använd dem till andra uppgifter som
handlar om barns rättigheter.

Låt barnen skriva något om sina egna
upplevelser eller andras. Se lektions
idén för individuellt arbete.
På barnrättföralla.se kan du skriva ut
större arbetsblad med textrader.
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Rättvänt

Läs gärna igenom handledningen
innan du spelar memoryt med barn.

Rättvänt är ett spel som syftar till att barn ska lära sig om sina
rättigheter.
Memoryt består av tio kortpar där varje par representerar en el
ler flera rättigheter. Gå gärna igenom alla korten tillsammans med
barnen innan ni spelar. Den vuxna kan informera om rättigheterna
och ställa frågor på barnens nivå (se förslagen på diskussions
frågor). Den vuxna kan också svara på frågor som dyker upp under
spelets gång.

På barnrättföralla.se finns korten som
helbilder att använda vid genomgång
på platta eller med p
 rojektor.

Alla barn har samma rättigheter

Diskussionsfrågor

Artikel 2 säger att alla barn är lika mycket värda och har samma rät
tigheter. 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/förskolan. Det
betyder att barn ibland behöver behandlas på olika sätt för att de ska
kunna ta del av samma rättigheter och möjligheter.

Välj de frågor som passar din grupp.
• På vilka sätt kan barn vara olika?
• Vad kan du göra för att alla dina kompisar ska
känna att de får vara med?
• Tycker du att några barn ska ha det bättre än
andra?

Vuxna ska tänka på vad som blir bäst
för barn

Diskussionsfrågor

Artikel 3 handlar om att vuxna ska ta reda på vad som är bäst för bar
net när de ska tas beslut. Det innebär att allt som bestäms om och för
barn måste bli så bra som möjligt för barnet. Det gäller både om det är
ett enskilt barn eller flera barn i en grupp. När vuxna ska fatta ett beslut
måste de både lyssna på barnet och på de som har erfarenhet av eller
har forskat på det som beslutet gäller.

Välj de frågor som passar din grupp.
• Vad skulle kunna bli bättre för dig?
• Hur ska vuxna få veta vad som är bäst för barn?
• Är det barn eller vuxna som vet vad som är bäst
för barn?
• Kommer du ihåg något som du har varit med
och bestämt?

Vuxna ska lyssna på barn

Diskussionsfrågor

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.

Välj de frågor som passar din grupp.
• När tycker du det är viktigt att vuxna lyssnar på
dig?
• Frågar vuxna efter din åsikt när det handlar om
dig?
• Vad brukar du vilja säga till de vuxna?
• Lyssnar vuxna på dig?

Barn ska få leka

Diskussionsfrågor

Artikel 31 säger att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Det innebär
att barn inte ska behöva jobba eller tvingas göra saker hela tiden. Barn
ska själva kunna välja något att göra på sin fritid och få hjälp att kunna
göra det. Barn ska också få ta det lugnt och vila när de behöver det.

Välj de frågor som passar din grupp.
• Vad tycker du är kul att göra när du inte är i
förskolan/skolan?
• Vem bestämmer vad du ska göra när du inte är i
förskolan/skolan?
• Varför tror du att det är viktigt att få vila ibland?
• Vad tycker du om att leka?
• Tror du att det finns barn som måste jobba?
• Vad gör du om du blir trött och behöver vila?

Barn ska ha ett namn

Diskussionsfrågor

Artikel 7 handlar om att alla barn ska ha ett eget namn och veta vem
de är. Alla barn har också rätt att tillhöra ett land och veta vilka ens
föräldrar är.

Välj de frågor som passar din grupp.
• Varför behöver barn ett namn?
• Tror du att alla barn i världen har ett namn?
• Vet du någon som har samma namn som du
har?

14

barnrättföralla.se

Spelregler

Antal deltagare: Två eller flera. Första gång
en barn spelar är det bra om en vuxen är
med. Varje gång en spelare får ett par kan
ni prata om rättigheten som paret avser.
Använd handledningen för att berätta om
rättigheten och ställ gärna frågor till barnen
för att skapa en djupare förståelse för vad
rättigheten innebär.
Lär er, diskutera, spela och ha kul!

På barnrättföralla.se
finns en digital version
av Rättvänt som går att
använda på exempelvis
platta eller projektor.

• Lägg ut alla kort på en plan yta med
framsidan nedåt.
• Den första spelaren vänder på två
valfria kort.
• Om korten är likadana får spelaren be
hålla korten och fortsätta spela genom
att vända på två nya kort.
• Om korten är olika så får spelaren
vända tillbaka korten med framsidan

nedåt. Då är det nästa
spelares tur.
• Det gäller alltså att försöka komma
ihåg var bilderna gömmer sig.
• Spelet tar slut när det inte finns några
kortpar kvar.
• Den person som har flest kortpar när
spelet är slut vinner.

Barn ska få hjälp när de behöver

Diskussionsfrågor

Artikel 23 innebär att alla barn ska kunna delta i samhället på lika
villkor. Barn ska därför få det stöd de behöver för att kunna göra det.
Den som har en funktionsvariation ska få hjälp i förskolan/skolan och
få hjälp att göra saker på sin fritid. Barnen ska få hjälp med anpassat
material, hjälpmedel eller annat stöd utifrån behov. Det är staten som
ska se till att barnet och barnets familj får den hjälp de behöver.

Välj de frågor som passar din grupp.
• Vilken hjälp behöver du i förskolan/skolan eller
på andra aktiviteter?
• Vilket är ditt viktigaste hjälpmedel för att kunna
vara med och må bra?
• Vad brukar du behöva hjälp med?
• Om du ramlar och slår dig, får du hjälp då?
• På bilden finns det saker som kan hjälpa barn.
Vad tror du att det är för saker på bilden?

Vuxna ska ta hand om barn

Diskussionsfrågor

Artikel 26-27 handlar om att barn ska få hjälp när de behöver det. Det
är främst föräldrar som ska ta hand om barnet, men staten ska hjälpa
till om det behövs. Det kan exempelvis handla om att barn ska få mat,
någonstans att bo och rena kläder, eller om stöd till föräldrarna. För
äldrar och andra vuxna ska se till att barnet har vad det behöver.

Välj de frågor som passar din grupp.
• Vem eller vilka tar hand om dig?
• Behöver alla barn samma saker?
• Vilken är din favoritmat?

Barn ska få lära sig mycket i skolan

Diskussionsfrågor

Artikel 28-29 handlar om att alla barn ska få gå i skolan. Även om
barn har svårt att lära sig, koncentrera sig, se, höra eller röra sig ska de
få gå i skolan. I skolan ska barn bland annat få lära sig om sina rättig
heter, hur man respekterar andra barn och vuxna samt om sig själv.

Välj de frågor som passar din grupp.
• Vad vill du lära dig?
• Varför är det viktigt att gå i skolan/förskolan?
• Varför är barn i skolan/förskolan?

Barn ska skyddas

Diskussionsfrågor

Artikel 32-40 handlar om att barn har rätt till skydd på olika sätt. Det
står att barn ska skyddas mot droger, våld, sextvång, farliga arbeten
eller mot förnedrande behandling, exempelvis mobbning. Barn ska
skyddas om de är utsatta. Det betyder också att barn ska få skydd om
någon gjort något dumt eller om något allvarligt har hänt. Polisen
måste alltid behandla barn bra och rättvist.

Välj de frågor som passar din grupp.
• Om någon mobbas, vad borde de vuxna göra
då?
• Vad ska du göra om någon slår dig eller en
kompis?
• Vad gör de vuxna om barnen är elaka mot
varandra?
• Vad brukar du göra om någon är elak mot dig
eller mot en kompis?

Barn ska få ha hemligheter

Diskussionsfrågor

Artikel 16 säger att alla barn har rätt till ett privatliv och att det ska
respekteras. Vuxna får inte läsa barnets dagbok, sms eller liknande om
inte barnet säger att det är okej. Artikel 16 handlar också om att barn
ska få vara ifred exempelvis på toaletten om de inte behöver hjälp.

Välj de frågor som passar din grupp.
• Hur skulle det kännas om någon läste dina sms?
• När tycker du det är viktigt att få vara ensam?
• Har du haft en hemlis med någon?
• Hur skulle det kännas om någon skulle stå och
lyssna på en hemlis som du har med någon?

15

barnrättföralla.se

Lektionsidéer

Förslag på hur materialet i Barnrätt för alla kan användas.
Materialet till lektionerna finns i Barnrätt för alla-lådan och
att s kriva ut från barnrättföralla.se.

Arbeta individuellt
För vem

Hur

Arbetar du i en skola, utgå från det som eleverna behöver för att
nå mål i aktuell läroplan och kursplaner. Kombinera med fördel
ämnena samhällskunskap och svenska.

Läs en Berättighet, exempelvis Mio tittar på tv.
Låt varje barn skriva om Mios situation och vad de tyck
te om den på arbetsbladet.
De kan skriva om något liknande fall, fiktivt eller själv
upplevt. Exempelvis:
• Jag tycker att barn ska få vara uppe lite längre ibland så
att de hinner se färdigt på en film eller spela ett spel fär
digt. På helgen får jag var uppe längre och se på Idol med
min storebror.
• Jag tycker att det var fel av pappan att vara så arg. Bättre
om barnet har en bestämd tid för att gå och lägga sig.

Syfte

Förbered

Barnen får reflektera över sina
rättigheter och tycka till samt
koppla dem till tidigare erfaren
heter eller liknande situationer.

• Välj och kopiera eller skriv ut
lämpligt antal Berättigheter.
Observera att Berättigheter
finns i olika varianter på
barnrättföralla.se. Utgå från
det enskilda barnets behov.
• Skriv ut eller kopiera de
arbetsblad som passar.

Material
• En eller fler Berättigheter med
tillhörande arbetsblad.

Uppföljning
Sätt upp barnens texter på väggen eller låt klasskamraterna
få ta del av dem på annat sätt.

Arbeta i par
För vem

Hur

Arbetar du i en skola, utgå från det eleverna behöver för att nå mål
i aktuell lärpolan och kursplaner. Kombinera med fördel samhällskunskap med svenska och/eller praktiskt estetiska ämnen.

Dela ut bilder från memoryt med baksidan upp till varje
elev. Låt barnen hitta den kamrat som har ett likadant kort.
Paren får sedan fördjupa sig i den text och bild de har fått
tilldelad. Beroende på grupp, förmågor som behöver tränas
och tidstillgång så kan redovisningen ske på olika sätt,
exempelvis:
• Muntlig redovisning om kortets betydelse
• Kort fakta i text
• En egen bild
• En dikt
• En sång
• En egen berättelse om rättigheten
• En film
• Ett rollspel

Syfte

Förkunskap

Barnen får chans att fördjupa
sig i en eller fler rättigheter och
lära av varandra.

• Visa alla bilder i memoryt för
eleverna och prata om vad de
står för.
• Se handledningen till Rätt
vänt.

Material
• Memoryt Rättvänt med hand
ledning.

Uppföljning
Låt barnen ta del av varandras redovisning.
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Gruppdiskussion
För vem
Barngrupp på förskolan, lågstadiet eller särskolan.

Lätt
nivå

Syfte

Material

Barnen får tillsammans fundera
på hur situationen kan vara för
andra barn och hur samspel kan
ske mellan vuxna och barn.

• Figurer från Samspel.
• Ett bord eller en whiteboard
tavla med penna.

Förbered
• Montera Samspelfigurerna i
lådan på fötterna.
• Eller skriv ut figurerna från
barnrättföralla.se, laminera
dem och fäst magnet eller
häftmassa på baksidorna.

Hur
Ställ/lägg figurerna på golvet eller sätt dem på en tavla med
häftmassa eller magnet.
• Visa en barnfigur. Vad tror du att det barnet heter? Var
tror du det barnet bor? Gör likadant med alla barnfigurer.
• Ta en barnfigur. Vad tror du att det barnet tycker om att
göra? Vad tycker du om att göra?
• Prata om barnfiguren i rullstol. Vad behöver det barnet
för hjälp? Vad behöver du för hjälp?
• Sätt fram en barnfigur och en vuxenfigur. Vem är det som
ska bestämma, tycker du? Är det olika eller alltid samma
som ska bestämma? När får du vara med och bestämma
på förskolan/skolan?
• Ta en barnfigur och en vuxenfigur. Be den vuxne göra nå
got som är bra för barnet. Vad tror du att den säger? Vad
tror du att den gör? Hur känns det för barnet?
• Ta två barnfigurer. Hur säger barnen och vad gör de för
att vara bra kompisar?
• Prata om hur olika familjer kan se ut. Låt barnen sätta
ihop olika familjer med hjälp av figurerna.

Uppföljning
Gör en eller ett par av övningarna vid varje tillfälle.

Gruppdiskussion
För vem

Hur

Arbetar du i en skola, utgå från det eleverna behöver för att nå mål
i aktuell läroplan och kursplaner. Kombinera med fördel ämnena
samhällskunskap och svenska.

Se ett avsnitt ur Lilla aktuellt, läs artiklar i en tidning eller
titta på en bild. Välj en situation i taget där något barn inte
behandlas rätt enligt barnkonventionen. Det kan vara barn
som inte får hemspråksundervisning, ett barn som blir mob
bat eller ett barn som diskriminerats på grund av ålder.
Rita upp en scen på tavlan och använd figurerna för att
diskutera barnets rättigheter och vad som behöver göras för
att det ska bli bra för barnet, eller använd figurerna direkt
på ett bord.
Fota av figurerna på tavlan som ett minnesstöd.

Syfte

Material

Barnen får reflektera över andra
barns situation.

• Figurer från Samspel.
• Ett bord eller en whiteboard
tavla med penna.

Förbered
• Montera Samspelfigurerna i
lådan på fötterna.
• Eller skriv ut figurerna från
barnrättföralla.se, laminera
dem och fäst magnet eller
häftmassa på baksidorna.

Uppföljning
Titta på fotona som stöd vid nästa tillfälle och repetera
vad ni samtalade om. Gör eventuellt en skrivövning utifrån
föregående lektion.
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Filmisar

Barnkonventio
nen
som lättlä
st,
kortversio
n och
fullversio
n:
barnrätt
föralla.se

Filmisar är tre korta filmer om barns rättigheter.
På barnrättföralla.se finns de tre filmerna
teckentolkade, syntolkade och textade.

1

2

3

Se filmerna innan du visar dem för barnen.
Filmerna är mycket korta, så förbered barnen på vad filmen handlar om.
Berättigheter, Samspel och Rättvänt kan användas som förberedelse för

Se filmen tillsammans med
barnen.

Använd frågorna som finns till
varje film.

Förbered d
 ig och barnen

Se filmen

Diskutera

4

att se och diskutera Filmisar.

Titta igen

Se gärna filmen en gång till.

Kompisar
Filmen Kompisar handlar om att alla barn är lika mycket värda och att ingen får behandlas
sämre (barnkonventionens artikel 2). Barnkonventionens artikel 6 (rätt till liv och utveck
ling) och 31 (rätt till lek) kan också användas i diskussionen av filmen.
Filmen utspelar sig på en lekplats där två barn i olika åldrar gungar tillsammans i olika
gungor. Det ena barnet får hjälp av en vuxen.

Diskussionsfrågor

Läs mer om artiklarna i barnkonventionen och
diskutera innehållet.
• Varför tror du att filmen heter Kompisar?
• Vad betyder det att alla barn är lika mycket
värda?
• Hur ser gungorna i filmen ut?
• Hur ser de lekparker ut som du brukar leka på?
• Vad gör den vuxna i filmen för att ge b arnen
samma möjligheter?
• Vet du andra ställen eller tillfällen där alla får
möjlighet att vara med?
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Hemlisar
Filmen Hemlisar handlar om att barn som behöver hjälp har rätt att få hjälp (barnkon
ventionens artikel 23), och om att alla barn har rätt till hemligheter (artikel 16). Barnkon
ventionens artikel 6 (rätt till liv och utveckling) och 31 (rätt till lek) kan också användas i
diskussionen av filmen.
I filmen får ett barn hjälp av en vuxen för att komma upp till sin kompis i ett klätter
torn. Där sitter de och viskar och pratar i fred. När de är klara vinkar de till sig den vuxna
så att barnet får hjälp ner igen.

Diskussionsfrågor

Läs mer om artiklarna i barnkonventionen och
diskutera innehållet.
• Varför tror du att filmen heter Hemlisar?
• Alla behöver hjälp med olika saker, vad behöver
du och andra hjälp med?
• Hur känns det om någon stör dig om du inte
vill bli störd?
• Har du några hemlisar med någon?
• Kan det finnas hemlisar som inte är bra och
som barn borde berätta för någon vuxen?

Barnkonventionen
Artikel 6, 16, 23, 31

Tillsammans
Filmen Tillsammans handlar om att vuxna ska lyssna på barn (barnkonventionens artikel
12) och att vuxna som bestämmer alltid ska tänka på barnets bästa (artikel 3). I filmen
är det ett antal barn och en vuxen som diskuterar hur en lekpark ska ändras. Den vuxne
skriver ner barnens åsikter och tar med dem till de som ska bestämma om lekplatsen.

Diskussionsfrågor

Läs mer om artiklarna i barnkonventionen och
diskutera innehållet.
• Varför tror du att filmen heter Tillsammans?
• Vad tror du att barnen önskar för ä ndringar i
lekparken?
• Är det viktigt att barn får vara med och säga
vad de tycker?
• Tror du att vuxna ibland bestämmer utan att
fråga barn?
• Hur vet vuxna vad som är bra för barn?
• Hur känns det när du får vara med och säga
vad du tycker och tänker.
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I barnkonventionen står att alla barn
ska känna till sina rättigheter.
För att känna till sina rättigheter
måste barnen också förstå dem.
Därför finns Barnrätt för alla.

Allt material i detta häfte går att skriva ut
kostnadsfritt från barnrättföralla.se
Det går också att beställa material
kostnadsfritt.

barnrättföralla.se
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