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Lektionsidéer
Förslag på hur materialet i Barnrätt för alla kan användas.

Materialet till lektionerna finns i Barnrätt för alla-lådan och 
att  skriva ut från barnrättföralla.se.

För vem
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.

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

Material
•  En eller fler Berättigheter med 

tillhörande arbetsblad.

Förbered
•  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.

Hur
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.

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

Arbeta individuellt
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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!


