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Känn till   
dina rättigheter  

Det här arbetshäftet  
tillhör:

 Barns rättigheter: 
vad innebär de?

Har din mamma 
rätt att titta i 
din telefon?

Är det okej att 
ta en bild? 

Har du rätt att 
spela Playstation? 

Varför du har rätt 
att äta grönsaker. 



   

Barns rättigheter: vad 
innebär de egentligen?
Som barn har du rätt att växa upp under trygga och goda 
förhållanden. Bra mat och en trygg uppfostran är två exempel. 
Men hur är det med tv då? I det här arbetshäftet får du lära dig 
allt om dina rättigheter.

Vad vill du ha?
Självklart är det kul att ha den 
senaste mobilen, äta glass varje 
dag eller att åka på semester flera 
gånger om året. Finns det kanske 
någonting annat som du tycker om? 
Skriv tre exempel här nedanför.

Övning 1
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Gympaskor i rätt storlek

En säng

Chips till fredagsmyset

Ett hem att bo i

Tid att göra det du vill

Senaste Playstation 

Semesterresor varje år

Din egen åsikt (och att kunna  
uttrycka den fritt)

Välja din egen religion eller inte 
välja någon religion alls 

En tv

Ett namn, så att myndigheterna 
vet att du finns

Skydd mot diskriminering

Information från böcker, 
tv och internet

Privatliv

Kärlek och bekräftelse från 
dina vårdnadshavare

Sportaktiviteter

Kläder

En egen dator

Ett hus med fler än fyra rum

En bästa vän

Vad behöver du?
Det finns också saker som 
du verkligen behöver. Som 
att gå i skolan, lära dig 
saker och utvecklas. Och 
du behöver näringsrik mat, 
annars kan du bli sjuk. Och 
hur är det med tak över 
huvudet? Kan du komma 
på tre saker till som du 
verkligen behöver?

   Övning 2

   Övning 3

Det är skillnad på vad du vill ha och vad du 
verkligen behöver. 
Det är viktigt att skilja på sådant du gärna vill ha och sådant som du enligt 
barnkonventionen har rätt till, som en trygg uppväxt. Kryssa för de saker i listan som du 
verkligen behöver.
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Barns rättigheter

Ta en titt på affischen eller häftet som visar alla barns rättigheter.
Jämför dem med din lista i övning 2.

Vilka av rättigheterna finns på din lista?

Varför är det viktigt att ha särskilda rättigheter just för barn?

Vad behöver man egentligen för en trygg och sund uppväxt? Det har tagits 
fram bestämmelser om barns rättigheter som är samlade i FN:s konvention 

om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas. 
Barnkonventionen beskriver bland annat hur barn ska behandlas och vad de har 

rätt till. Som barn räknas varje människa under 18 år.

   Övning 4

   Övning 5
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Barnkonventionen 
Alla barns rättigheter fastställs i barnkonventionen. 
Nästan alla länder i världen har skrivit under 
konventionen och har därmed lovat att göra sitt 
yttersta för att barns rättig heter ska respek teras.
Det gäller regeringar, poliser, domstolar, lärare, dina 
föräldrar – ja alla alla vuxna över hela världen. 

UNICEF står upp för 
dina rättigheter
Visst, löften är bra, men vem kontrollerar att länderna 
verkligen håller vad de har lovat? 
Det är organisationer som UNICEFs uppgift att se till 
att barnkonventionen efterlevs. Att barns rättigheter 
respekteras och att alla barn är skyddade, får göra 
sin röst hörd och kan besöka en läkare vid behov. 
Det gäller dig också. 

Vad händer om något går fel?
Tyvärr kan saker och ting ibland gå fel. I alla länder 
finns det barn som far illa och inte får sina rättigheter 
tillgodosedda. Vad kan du göra om det händer dig 
eller någon annan? Svaret finns på sidan 16.

barnkonventionen antogs 1989?
196 länder har skrivit under konventionen? 
du inte behöver göra något för att förtjäna dina rättigheter?  
De är dina från födseln och ingen kan ta dem ifrån dig.
alla rättigheter är lika viktiga? Inga rättigheter är mer eller 
mindre viktiga.
vuxna också har rättigheter? Dessa kallas mänskliga rättigheter. 
det är Förenta Nationerna (FN) som har skrivit barnkonventionen? 
FN är en organisation där nästan alla världens länder är 
medlemmar. Tillsammans hittar de lösningar på världens problem. 
UNICEF är FN:s barnfond.

5

Visste 
du att...
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Till exempel: Jag gick upp – Jag drack 
ett glas mjölk – Jag spelade fotboll – 
Jag halkade på en isfläck – Jag var på 
Scouterna med Youssef och Sara – Jag 
gick och lade mig.

Titta nu på artiklarna i häftet med 
barns rättigheter. 

Försök att koppla samman minst 
fyra händelser under din dag 
med rättigheterna (artiklarna) i 
barnkonventionen. 

Om det inte går, välj några andra 
händelser under dagen. Till exempel 
kan du byta ut ”Jag halkade på en 
isfläck” mot ”Jag skickade ett sms 
till Lina”. 

Klar? Rita en tecknad serie med de sex 
händelser du valde. 

En dag  
 full av 

rättigheter

Barns rättigheter är 
något som gäller för 
alla barn och du stöter 
faktiskt på dem varje 
dag. Rita en tecknad 
serie av din favoritdag 
i veckan och skriv ner 
vilka rättigheter som 
finns med. Följ stegen 
nedan.

   Övning 6

Rita en tecknad serie
Välj din favoritdag i veckan.
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Skriv ner sex händelser under 
favoritdagen i listan. 
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Vilken artikel är kopplad till detta?

Vilken artikel är kopplad till detta?Vilken artikel är kopplad till detta?

Vilken artikel är kopplad till detta? Vilken artikel är kopplad till detta?

Vilken artikel är kopplad till detta?
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Vill du veta mer om barns rättigheter?
unicef.se/barnkonventionen

rättigheter
till dina 

Känn 

Alla barn har rättigheter och alla barn har rätt att känna till vilka 
dessa rättigheter är. Vilka rättigheter känner du till? På den här 
affi schen kan du se alla rättigheter som gäller dig och andra barn 
i världen. De här rättigheterna står i FN:s konvention om barnets 
rättigheter eller barnkonventionen som den också kallas. Den slår 
fast vad varje barn har rätt till och varje barn ska bli skyddat från.

BARN SOM 
BEGÅR BROTT

40

SKYDD FRÅN 
SKADLIGT ARBETE

32

RÄTT TILL 
HÄLSA

24

RÄTT TILL 
PRIVATLIV

16

BARNKONVEN-
TIONEN ÄR 
MINIMIREGLER

41

RÄTT ATT KÄNNA 
TILL BARN-
  KON VENTIONEN

42

REGLER OM HUR 
BARNKONVEN-
TIONEN SKA FÖLJAS

43-54

SKYDD FRÅN 
NARKOTIKA

33

SKYDD FRÅN 
SEXUELLT 
UTNYTTJANDE 

34

SKYDD FRÅN ATT 
SÄLJA ELLER KÖPA 
BARN

35

SKYDD FRÅN 
SKADLIGT 
UTNYTTJANDE

36

SKYDD FRÅN 
GRYM 
BESTRAFFNING

37

SKYDD I KRIG

38

STÖD OM DU 
UTSATTS FÖR 
ÖVERGREPP

39

BARN SOM BLIVIT 
OMHÄNDERTAGNA 
AV STATEN

25

RÄTT TILL SOCIALT 
OCH EKONOMISKT 
STÖD

26

RÄTT TILL 
BOSTAD, KLÄDER 
OCH MAT

27

RÄTT TILL 
UTBILDNING

28

UTBILDNINGENS 
MÅL

29

MINORITETERS RÄTT 
TILL SIN KULTUR, 
SPRÅK OCH RELIGION

30

RÄTT TILL LEK, 
VILA OCH FRITID

31

VÅRDNADSHAVARES 
GEMENSAMMA 
ANSVAR

18

RÄTT TILL 
INFORMATION

17 19

SKYDD MOT VÅLD

20

RÄTT TILL ETT 
ANNAT HEM OM 
DET BEHÖVS 

ADOPTERADE 
BARN

21

BARN PÅ FLYKT

22

BARN MED 
FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING

23

SKYDD FRÅN ATT 
SKILJAS FRÅN 
SINA FÖRÄLDRAR 

9

RÄTT TILL 
FAMILJEÅTER-
FÖRENING

10

SKYDD MOT 
KIDNAPPNING

11

RÄTT ATT BLI 
LYSSNAD PÅ

12

RÄTT ATT 
UTTRYCKA SINA 
ÅSIKTER

13

RÄTT TILL 
RELIGIONSFRIHET

14

RÄTT ATT STARTA 
OCH DELTA I 
FÖRENINGAR

15

VEM RÄKNAS 
SOM BARN

1

FÖRBUD MOT 
DISKRIMINERING

2

BARNETS BÄSTA

3

UPPFYLLA BARNETS 
RÄTTIGHETER

4

VÅRDNADSHAVARES 
ANSVAR FÖR BARNETS 
UTVECKLING

5

RÄTT TILL LIV, 
ÖVERLEVNAD OCH 
UTVECKLING

6

RÄTT TILL NAMN 
OCH 
MEDBORGARSKAP

7

RÄTT TILL SIN 
IDENTITET

8

BARNKONVENTIONEN

Mina 
rättigheter 
och dina 

rättigheter
Alla barn har samma rättigheter. 
Men alla rättigheter är inte lika 
viktiga för alla barn. Vad tycker 
du? Och tänker du på hur andra 

har det?

Affisch med barns rättigheter

01

02

03

-   Förklara varför du tycker att dessa artiklar är 
så viktiga. 

Dina rättigheter i korthet
Titta på affischen om barns rättigheter. Den 
visar hela barnkonventionen i korthet.

-  Välj de tre artiklar du tycker är viktigast.    
Gör en topp tre-lista.

-  Skriv ner en artikel som du tycker är onödig 
eller som inte är viktig för dig. Förklara 
varför du tycker det.

   Övning 7
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Reglerna om rättigheter
Du har rättigheter och det har dina 
klasskamrater också. Precis som din bror 
eller syster, tjejen som bor granne med dig 
och andra barn i världen. Glömmer du ibland 
andras rättigheter? Eller tänker du alltid på 
andra barns rättigheter?

Föreställ dig:
Du fyller år och har bjudit tio kompisar på 
kalas. Resten av klassen får inte komma. 
Kränker du någons rättighet?

 
Varför tycker du det?

-   När skulle denna ”onödiga rättighet” vara 
viktig för dig? Kan du tänka dig något som 
skulle kunna leda till detta? 

-   Tror du att din ”onödiga rättighet” kan vara 
viktig för andra barn? Vilka barn? 

Okej Inte okej

Föreställ dig:
Killen som bor granne med dig talar ett 
annat språk. Du förstår inte vad han säger, 
så du tycker att han ska tala ditt språk med 
sin mamma när du leker med honom i hans 
hus. Är det okej att tycka så?

Föreställ dig:
När ni leker tar du din kompis telefon på skoj 
och tittar på hens bilder. Är det ett roligt skämt? 
Eller kränker du din kompis rättigheter?

Roligt 
skämt

Kränkning 
av rättig-
heter

Titta på affischen i klassrummet igen, 
eller bläddra igenom häftet. Välj ut en 

rättighet och måla en teckning om den. 
Du kan också skriva en dikt eller en fras 

som säger något om rättigheten.

   Övning 8

Ja Nej
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Barns rättigheter finns 
för att skydda dig. Det 

är inte alltid enkelt, 
även om det kanske 
låter så. Ibland kan 
två rättigheter stå i 

konflikt med varandra.

KROCK!

Ibland händer det saker som du inte 
gillar. Det kan till exempel vara att dina 
föräldrar skiljer sig eller att fritidsgården 
stänger. Har du någonsin varit med om 
något sådant? Var det i så fall några 
rättigheter i barnkonventionen som 
stod i konflikt med varandra? Vilka?

Vilka rättigheter står i konflikt här?

Vem tycker du har rätt? Emma eller hennes 
mamma? Och varför?

Hur kan Emma och hennes mamma lösa detta 
tillsammans utan att kränka några rättigheter? 

Emma (13):
”Innan jag går och lägger mig måste jag ge min 

telefon till mamma. Hon säger att hon inte vill att jag 
ska vara vaken för länge. Men jag vet hur det ligger 
till. Hon läser mina meddelanden i smyg. Det retar 

mig verkligen.”

Emmas mamma:
”Ja, jag erkänner att jag tittar på Emmas telefon. 
Men det är inte för att jag inte litar på henne. Det 
är för att skydda henne. Jag vill veta vilka hon har 

kontakt med. Och kolla att hon inte blir mobbad, som 
för några år sedan.”

Rättigheter i konflikt exempel 1

1010

   Övning 9

    Vad händer 
om rättigheter 
står i konflikt?



Vilka rättigheter står i konflikt här? 

Kan Jack placeras hos en fosterfamilj 
även om han inte vill det? 

Fahdi (14):
”Min pappa har en affär och jag tycker om att hjälpa 
honom efter skolan. När jag inte är i butiken, är jag 
på fotbollsplanen och tränar. Jag är en riktigt bra 

anfallare. Jag har faktiskt inte så mycket tid över för 
att göra läxor eller träffa kompisar. Men det är väl 

mitt val, eller hur?”

Vad tycker du om Fahdis val att bara 
spela fotboll eller jobba efter skolan?

Vilka rättigheter står i konflikt här?

Vad tycker du att Fahdis  
pappa ska göra?

Jack (12): 

”Jag bor inte längre hemma, utan hos en 
fosterfamilj. Mina föräldrar kan inte ta hand 
om mig så bra just nu. Jag förstår det, men 

jag saknar dem mycket. Jag vill bara åka hem 
igen, där jag har mitt eget rum och där mina 
vänner finns. Varför får jag inte bestämma 

själv var jag ska bo?”

Rättigheter i konflikt exempel 2

Rättigheter i 

konflikt 

exempel 3

1010 11



fick 

Tänk om du själv fick bestämma vilka rättigheter du hade?
Vilka rättigheter skulle du vilja ha? Och vad skulle du 
förändra i klassrummet?

Om jag 

bestämma ...

1212



     Rättigheter hemma
Sova hela dagen. Eller alltid äta vad du vill. 
Du kanske tycker att det är din rättighet. 
Vilka rättigheter skulle du vilja införa hem-
ma? Hemma tycker jag att jag har rätt att:

       Rättigheter i skolan
Rita hela dagen i stället för att räkna matte. 
Eller sluta skolan klockan ett varje dag. 
Vilka rättigheter skulle du vilja ha i skolan? 
I skolan tycker jag att jag har rätt att:

13

Bra idé?
Eller inte ...
Rättigheterna som du har skrivit ner kanske 
skulle göra ditt liv roligare. Men vad skulle 
hända om du verkligen hade dem?

Välj en rättighet i SKOLAN som du skulle 
vilja ha (från din lista).
Svara sedan på frågorna:

Vad skulle din lärare behöva göra för 
att ge dig den här rättigheten?

Hur skulle en skoldag se ut om 
du hade den här rättigheten?

Vad skulle det innebära för 
dina klasskamrater?

 
Finns det några nackdelar med 
den här rättigheten? Vilka?

Skulle det vara en bra idé att faktiskt 
införa den här rättigheten? 

A

B

C

D

E

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05
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   Övning 10
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BARN SOM 
BEGÅR BROTT

40

SKYDD FRÅN 
SKADLIGT ARBETE

32

RÄTT TILL 
HÄLSA

24

BARNKONVEN-
TIONEN ÄR 
MINIMIREGLER

41

RÄTT ATT KÄNNA 
TILL BARN-
  KON VENTIONEN

42

SKYDD FRÅN 
NARKOTIKA

33

SKYDD FRÅN 
SEXUELLT 
UTNYTTJANDE 

34

SKYDD FRÅN ATT 
SÄLJA ELLER KÖPA 
BARN

35

SKYDD FRÅN 
SKADLIGT 
UTNYTTJANDE

36

SKYDD FRÅN 
GRYM 
BESTRAFFNING

37

SKYDD I KRIG

38

STÖD OM DU 
UTSATTS FÖR 
ÖVERGREPP

39

BARN SOM BLIVIT 
OMHÄNDERTAGNA 
AV STATEN

25

RÄTT TILL SOCIALT 
OCH EKONOMISKT 
STÖD

26

RÄTT TILL 
BOSTAD, KLÄDER 
OCH MAT

27

RÄTT TILL 
UTBILDNING

28

UTBILDNINGENS 
MÅL

29

MINORITETERS RÄTT 
TILL SIN KULTUR, 
SPRÅK OCH RELIGION

30

RÄTT TILL LEK, 
VILA OCH FRITID

31

BARN PÅ FLYKT

22

BARN MED 
FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING

23

SKYDD FRÅN ATT 
SKILJAS FRÅN 
SINA FÖRÄLDRAR 

9

RÄTT TILL 
FAMILJEÅTER-
FÖRENING

10

SKYDD MOT 
KIDNAPPNING

11

RÄTT ATT BLI 
LYSSNAD PÅ

12

RÄTT ATT 
UTTRYCKA SINA 
ÅSIKTER

13

RÄTT TILL 
RELIGIONSFRIHET

14

VEM RÄKNAS 
SOM BARN

1

FÖRBUD MOT 
DISKRIMINERING

2

BARNETS BÄSTA

3

UPPFYLLA BARNETS 
RÄTTIGHETER

4

VÅRDNADSHAVARES 
ANSVAR FÖR BARNETS 
UTVECKLING

5

RÄTT TILL LIV, 
ÖVERLEVNAD OCH 
UTVECKLING

6

RÄTT TILL NAMN 
OCH 
MEDBORGARSKAP

7

RÄTT TILL SIN 
IDENTITET

8

RÄTT TILL 
PRIVATLIV

16

VÅRDNADSHAVARES 
GEMENSAMMA 
ANSVAR

18

RÄTT TILL 
INFORMATION

17 19

SKYDD MOT VÅLD

20

RÄTT TILL ETT 
ANNAT HEM OM 
DET BEHÖVS 

ADOPTERADE 
BARN

21

RÄTT ATT STARTA 
OCH DELTA I 
FÖRENINGAR

15 Dina 
rättigheter-

quiz

UNICEF, barnkonventionen och FN. Dessa bör du ha 
koll på nu, eftersom du vet vad de betyder. Eller hur? 

I den här quizen kan du testa dina kunskaper om 
barns rättigheter.
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Vad är barns rättigheter?
  A.  Överenskommelser mellan länder om hur barn ska behandlas.
  B.  Tips till föräldrar om vilket uppförande hos barn som är okej.
  C. Rättigheter som barn har hittat på själva. 
  D. Mänskliga rättigheter som gäller speciellt för barn. 

Identifiera rättigheterna i den här listan
  A. Jag har rätt till en rolig bror eller syster.
  B. Jag har rätt till kontakt med mina föräldrar. 
  C. Jag har rätt att uttrycka min åsikt.
  D. Jag har rätt till ny vinter- och sommarjacka.
  E. Jag har rätt att välja min egen religion.

Vilka måste följa barnkonventionen?
  A. Mina föräldrar
  B. Lärare
  C. Poliser
  D. Regeringen och alla som arbetar för regeringen
  E. Alla vuxna

Du har rätt till din egen åsikt.
Vad betyder det?
  A.  Jag har rätt att uttrycka din åsikt (med andra ord, att säga vad 

du tycker om något).
  B. Jag har rätt att få rätt om något.
  C. Vuxna måste lyssna noga på dig.
  D. Jag bestämmer alltid vad som ska hända med dig.

Vad är sant? 
  A.  Jag har rätt till information från böcker, internet, tv, 

radio och tidningar.
  B. Jag har rätt till en dator.
  C. Jag måste alltid få som jag vill.

Vilka länder är överens om barns rättigheter?
  A. Alla länder i Europa
  B. Alla fattiga länder
  C. Nästan alla länder i världen
  D. Sverige och Norge

Vad gör UNICEF?
  A.  UNICEF arbetar för att alla barn i hela världen ska få sina 

rättigheter tillgodosedda.
  B.  UNICEF håller koll på att länderna respekterar barns rättigheter.
  C. UNICEF är FN:s barnfond.

Fick du mindre än fem rätt? Du 
har lite mer att lära, gå igenom 
arbetsboken en gång till och gör 
sedan testet igen. 

Fick du mer än fem rätt? Grattis, du 
kan mycket om barns rättigheter! Du 
vet vad du har rätt till.  

Kryssa i svaret du tror är rätt. Obs! Vissa frågor kan ha fler än ett rätt svar. 

Vill du veta ditt resultat?
Be din lärare gå igenom dina svar.
 

   Övning 11



Kan du ge exempel på barns rättigheter i den här bilden? 

Hitta rättigheterna

Om alla skulle respektera barns rättigheter skulle alla barn behandlas bra.
Tyvärr är det inte så. I alla länder finns det barn som behandlas illa. De kanske glöms 
bort, misshandlas eller mobbas.
Om detta händer dig eller någon du känner, finns det några saker du kan göra:

     Prata med någon du litar på, till exempel dina föräldrar, en 
lärare eller annan vuxen i din närhet.

     Kontakta BRIS för råd och stöd: ring 116 11 eller chatta och 
mejla via bris.se. Det är gratis och du kan vara anonym.

     Om du vill hitta kontakter där du bor, eller lära dig mer om 
frågor som påverkar dig, kan du besöka umo.se 

Om något går fel? 

SEARCH

Laura

DO NOT
EAT

MEAT

   Övning 12

Vill du veta mer om barns rättigheter?
Gå in på https://unicef.se/barnkonventionen

http://www.bris.se
http://www.umo.se
https://www.unicef.se/barnkonventionen
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