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Bakgrund till skolmaterialet
Med skolmaterialet ”Tio lektioner om barnets rättigheter” vill UNICEF Sverige
ge årskurs 3–6 en introduktion till barnkonventionen och presentera barnets
rättigheter.
Förhoppningen är att skolmaterialet ska ge tips om

innehållet och begreppen i barnkonventionen samt

hur lärare kan undervisa om barnkonventionen och

med dess historia. Materialet innehåller också bas-

barnets rättigheter. De tio lektionerna baseras på

information om UNICEF och beskriver UNICEFs

övningar som ger eleverna en uppfattning om vilka

förhållande till barnkonventionen. Det är en fördel

rättigheter de har, vilken betydelse rättigheterna har

om du som lärare bekantar dig med bakgrunds-

för eleven själv och för barn i andra länder. Syftet är

informationen innan lektionerna hålls. Lektionerna

också att utveckla förmågan att diskutera och arbeta

lämpar sig för årskurs tre till sex, men kan med viss

i grupp samt att bilda åsikter och uttrycka sig. I skol-

bearbetning användas för både yngre och äldre

materialet kan läsaren bekanta sig med det centrala

åldersgrupper.
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Vad är barnkonventionen?
Konventionen om barnets rättigheter, som även kallas barnkonventionen,
antogs av Förenta Nationernas (FN:s) generalförsamling år 1989. I barnkonventionen står de allmänt godkända uppfattningarna om vilka rättigheter alla barn
ska ha, oavsett barnets hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning eller ställning i övrigt.

Barnkonventionen kom till för att trygga barns

erkännas som egna individer med egna rättigheter.

speciella behov och deras ställning i de vuxnas värld.

Även om man har försökt att utforma barnets

Konventionen (internationell överenskommelse eller

rättigheter så omfattande som möjligt i barnkonven-

avtal) är en av flera FN-konventioner om mänskliga

tionen så betyder det inte att den inte kan förändras.

rättigheter och den konvention som flest länder har

Nya problem och förändrade omständigheter kräver

ratificerat (åtagit sig att följa). Experter inom många

att barnkonventionen uppdateras och omvärderas.

olika områden, representanter från UNICEF och andra

Det gjordes till exempel i maj 2000 när två tilläggs-

organisationer samt många olika staters beslutsfattare

protokoll antogs: ett om barn i väpnade konflikter

deltog i utformningen av konventionen.

och ett om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi. Efter det har ett tredje protokoll om

Rättigheterna tillhör alla barn

en klagorättsprocedur för barn tillkommit.

Barnkonventionen är en universell definition av vilka
rättigheter som ska gälla för alla barn i hela världen.
Konventionen handlar om det enskilda barnets

Juridiskt bindande för stater
Barnkonventionen är det första avtalet i historien som

rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som

är juridiskt bindande för stater och som behandlar

barn, om inte hen blir myndig tidigare enligt den

barnets rättigheter på ett omfattande sätt. Den tvingar

nationella lagstiftningen.

länder att agera enligt barnets bästa, att uppmärksamma
deras specialbehov och att lyssna på deras åsikter.

Varför behövs konventionen?
Historiska brott mot mänskliga rättigheter, som till
exempel förintelsen, ligger bakom uppkomsten av
många konventioner om mänskliga rättigheter. Brott
likt detta har visat att internationella avtal behövs för
att trygga särskilda gruppers – som barnens – ställning.
Avtal tar inte automatiskt bort mänskligt lidande och
garanterar inte heller lycka, men de har en positiv
inverkan på särskilda gruppers ställning som till
exempel vid stiftandet av nya lagar.

Viktig nu och i framtiden
Barnkonventionen har förändrat regeringars och
enskilda människors attityder mot barn. Den var och

Samtliga länder som har ratificerat barnkonventionen
binder sig juridiskt och är därmed tvungna att följa det
som står i den. De är också tvungna att rapportera till
FN:s kommitté för barnets rättigheter om landets
framsteg i att genomföra rättigheterna i barnkonventionen. Den första rapporten görs två år efter
ratificeringen och de följande görs vart femte år.
Kommitténs främsta uppgift är att granska vad
länderna gör för att uppfylla barns rättigheter. Den
kontrollerar alltså inte enskilda föräldrars eller
individers beteende. Sverige är ett av de länder som
har ratificerat barnkonventionen och som därmed
rapporterar regelbundet.

är fortfarande avgörande för att alla världens barn ska
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Barnkonventionen
– grunden för UNICEFs arbete

UNICEFs arbete grundar sig på barnkonventionen där barnet garanteras rätt
till namn, nationalitet, åsikter, hälsa, utbildning och fritid. Barnkonventionen
förutsätter också att barnet skyddas mot utnyttjande.

Ryggraden i UNICEFs verksamhet är långvariga
biståndsprogram i låg- och medelinkomstländer
där man försöker förbättra barns situation inom
livets olika delområden. Med de intäkter som
organisationen samlar in utvecklar man bland annat
hälsovård, grundskoleutbildning samt vatten- och
sanitetssystem i länder där långt ifrån alla har tillgång
till basservice. En väsentlig del av UNICEFs arbete
är att samarbeta med olika länder, så att dessa
följer barnkonventionen och slutligen kan garantera
rättigheterna för alla barn.
UNICEF jobbar även globalt för millenniemålen
(Millennium Development Goals) som FN antog
år 2000. Flera av millenniemålen lyfter fram det
viktigaste som redan ingår i barnkonventionen
och är därmed en central vägvisare för UNICEFs
verksamhet under 2000-talet. Det ingår åtta stora
mål i Millenniedeklarationen, som världens länder
under ledning av FN försöker uppnå före slutet av år
2015. Nya utvecklingsmål håller på att utvecklas som
kommer gälla efter 2015.
De åtta millenniemålen är:
1.

Utrota fattigdom och svält

2.

Utbildning för alla år 2015

3.

Främja jämställdhet och ökade möjligheter för
kvinnor

4.

Minska barnadödligheten

5.

Minska mödradödligheten

6.

Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och
andra sjukdomar

7.

Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling

8.

Utveckla ett globalt partnerskap för
utvecklingssamarbete

Målen är högt uppsatta, men UNICEF tror att de kan
uppnås om alla människor, såväl enskilda personer
som representanter för stater och organisationer,
unga som gamla arbetar tillsammans.
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Om UNICEF:
UNICEF, FN:s barnfond, arbetar
över hela världen för att förverkliga
FN:s konvention om barnets
rättigheter. Insatserna är förebyggande, långsiktiga och bygger
på principen att de barn som
har det sämst ska få hjälp först –
oavsett nationalitet, religion eller
landets politiska ledning. I Sverige
arbetar UNICEF med insamling av
pengar och opinionsbildning för
barns rättigheter. UNICEF är helt
beroende av frivilliga bidrag från
regeringar, företag, organisationer
och privatpersoner.
Läs mer på unicef.se

Barnkonventionens
historia
1948

Förenta Nationernas (FN:s) generalförsamling antog den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna. Den deklarationen, som var av grundläggande betydelse, innehöll
också barnets rättigheter, men snart märkte man att barnens särskilda behov måste lyftas
fram starkare.

1959

FN godkände förklaringen om barnets rättigheter, som innehåller tio principer. Deklarationen

1978

Polens regering lade fram ett förslag om en konvention om barnets rättigheter för FN:s

var inte juridiskt bindande för medlemsländerna.

kommission för mänskliga rättigheter. Under det internationella barnåret (1979) tillsatte
kommissionen en arbetsgrupp för att bearbeta de förslag som många olika länders regeringar
hade lagt fram. Efter det följde tio år av ihärdigt rådgörande för att få det slutliga innehållet i
konventionen till stånd.

1989

FN:s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter, som är juridiskt bindande
för de stater som ratificerar (åtar sig att följa) den. Den nya konventionen var i samma
anda som den tidigare deklarationen men den tog också ställning till nya frågor som hade
uppkommit under de gångna 30 åren. Dessa nya orosmoment var bland annat förorening av
naturen, ökat användande av droger samt sexuellt utnyttjande av barn. Konventionen trädde i
kraft rekordfort.

1990
2000

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen. Riksdagen tog
beslutet utan att reservera sig på någon punkt.
FN:s generalförsamling godkände två tilläggsprotokoll till barnkonventionen: ett om barn i
väpnade konflikter och ett annat om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.
Tilläggsprotokollen kräver en separat ratificering.

2012

Det tredje protokollet om en klagorättsprocedur beslutades av FN:s generalförsamling den
2 november 2011 och öppnades för signering den 28 februari 2012. Sverige har bidragit
konstruktivt till arbetet med att ta fram det tredje fakultativa protokollet om en klagomålsprocedur och bereder för närvarande frågan.
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1

Rättigheter

– något vi inte kan avstå ifrån
SYFTE:
Barnen lär sig förstå skillnaden mellan
rättigheter, individuella behov och att

Tillbehör:

vilja ha. Vi märker att vissa behov är

•

Önskningar eller behov-korten
(s. 10-11)

avstå från dessa. Vi diskuterar hur olika

•

Pappark

människors behov är och funderar över

•

Sammandrag av barnkonventionen
(s. 12-13)

•

Sax

•

Lim

viktigare än andra och att det är svårt att

orsaker till detta. Vi märker att basbehov
kan klassas som rättigheter. Vi lär oss
att människor har mänskliga rättigheter
och att barn dessutom har speciella
rättigheter.
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LEKTION 1 - RÄTTIGHETER – NÅGOT VI INTE KAN AVSTÅ IFRÅN

LEKTION 1

Fortsätt diskutera:
• 	Förklara för barnen att alla människor

GÖR SÅ HÄR:

har mänskliga rättigheter och att barn
dessutom har barnkonventionen som

1.	Dela in eleverna i grupper på 3–4.
2. Kopiera och ge korten med önskningar eller behov
till varje grupp och be dem klippa ut korten.

• 	Be barnen att studera artiklarna i barn-

4. Säg till eleverna:
”Ni har blivit utvalda till en privilegierad grupp 			
som ska resa till en ny planet som liknar jorden

konventionen. Finns gruppernas åtta
”behov” med bland artiklarna?
• Diskutera varför önskningarna och

för att bosätta er där. Eftersom ni åker för att
grunda en ny koloni så vill regeringen att ni ska

behoven är olika för olika människor.

ha med er allt det som ni behöver för att kunna

• Uppfylls basbehoven på samma sätt för

leva ett bra liv där. Regeringen har funderat ut

alla barn? Om inte, varför?

16 saker som ni får ta med er. Dessa saker finns
avbildade på korten som ni har framför er.”

Idéer till fortsatt arbete:

Fortsätt berätta:

• Bild: Varje elev ritar eller målar en

”Regeringen vill också att ni själva ska få

av sina viktigaste rättigheter.

bestämma vad ni behöver, så ni får som grupp 			
fundera ut fyra saker till, som ni vill ta med er.

•

vid det här skedet ut barnkonventionen
(kopieringsunderlag s. 12-13).

3. Be eleverna studera bilderna en stund.

•

många länder har bundit sig till. Dela

• Svenska: Eleverna skriver om vad

Rita dessa saker på de fyra tomma korten. Ni har

de har lärt sig om önskningar, behov

15 minuter på er.”

och barnets rättigheter.
• Svenska: Diskutera i grupp om vad

Säg efter en stund:
”Tyvärr är situationen nu den, att rymdskeppet bara

ordet ”rättighet” betyder. Eleverna för-

rymmer 14 av de saker som finns på bilderna. Därför

söker tillsammans hitta på en definition

måste ni tillsammans bestämma vilka sex saker som ni

eller förklaring till ordet.

ska avstå ifrån. Ni har fem minuter på er.”
(Korten som avstås ifrån tas bort).
•

När varje grupp har tagit bort sex kort säger du:
”Rymdskeppet är förvånansvärt trångt och vi
måste ta bort några saker till. Därför måste ni avstå
från ytterligare sex kort. Ni har fem minuter på er.”
(Korten som avstås ifrån tas bort)

•

Be eleverna att limma de resterande åtta korten
på ett lämpligt pappark.

5. Fortsätt arbetet med en diskussion:
•

Vilka kort togs bort under den första
gallringen? Varför?

•

Vilka kort blev kvar? Varför?

•

Vilka kort var grupperna mest oense om eller 			
vilka ledde till flest diskussioner?

•

Syftet är att begreppen ”önskan”, ”behov”,
”nödvändig” och ”onödig” kommer fram i
diskussionen.

•

Diskutera om skillnaden mellan att vilja ha och 		
att behöva.
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BARNKONVENTIONEN
I barnkonventionen finns
regler som ska skydda barns
mänskliga rättigheter.
Barnkonventionen antogs av
FN år 1989. Nästan alla länder
i världen lovar att följa den.
UNICEF arbetar för att alla
barn ska få ha det så bra som
barnkonventionen säger.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12

Du som är under 18 år är ett barn.

Du har samma rättigheter som andra barn,
oavsett var du bor, din hudfärg, vilken gud du
tror på med mera.

De som bestämmer över dig ska alltid se till ditt
bästa.

Politiker som styr länder ska ansvara för att barn
får det som de har rätt till.

Dina föräldrar ska hjälpa dig att få det som du
har rätt till.

Du har rätt att leva och utvecklas.

Du har rätt till ett namn, att vara medborgare i
ett land och känna till din släkt.

Du har rätt till en egen identitet.

Du har rätt att växa upp med dina föräldrar i din
familj. Är dina föräldrar skilda ska du få träffa
båda.

BARNKONVENTIONEN

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Om du och dina föräldrar bor i olika länder har ni
rätt att träffa varandra.

Ingen får kidnappa dig och föra dig utanför ditt
hemlands gränser.

Du har rätt att säga vad du tycker. Vuxna måste
lyssna på dig.

Du har rätt att söka, ta emot och sprida information, så länge du respekterar andras rättigheter.

Du har rätt att tro på vilken gud du vill.

Du har rätt att starta och vara med i fredliga
föreningar och organisationer.

Du har rätt att vara i fred och ha dina
egna hemligheter.

Du har rätt att lyssna på radio och 			
titta på tv.

Dina föräldrar ska ansvara för dig och alltid tänka
på vad som är bäst för dig.

19
20
21
22
23
24
25

Vuxna får inte slå dig eller vara elaka mot dig.

Om du inte kan bo med dina föräldrar ska du få
hjälp att hitta ett nytt hem.

Om du adopteras ska myndigheterna tänka på
vad som är bäst för dig.

Som flyktingbarn har du rätt att få skydd och
återförenas med dina föräldrar.

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt
att få stöd för att få ett bra liv.

Du har rätt till sjukvård.

Om du inte bor hos dina föräldrar ska myndigheterna ansvara för att du får vård och att du
behandlas bra.

26

Om du och din familj är fattiga ska ni få hjälp av
landets regering.

27

Alla barn har rätt till en god levnadsstandard.
Det betyder att man får bostad, kläder, mat och
rent vatten.

28
29
30

Du har rätt att gå i skolan och det ska vara gratis.

I skolan ska du bli förberedd för ditt 			
liv som vuxen. Där ska du lära dig 			
om dina och andras rättigheter.

Där det finns flera folkslag och språk ska barn få
tala sitt språk och leva som sina föräldrar.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Du har rätt till lek, vila och fritid.

Du har rätt att slippa hårt och farligt arbete.

Du ska skyddas från knark och andra
farliga droger.

Ingen får utnyttja dig sexuellt.

Du ska skyddas från att bli såld som 			
handelsvara.

Ingen får utsätta dig för en situation där du
kan skadas.

Du ska inte bli torterad, eller kunna dömas till
döden och andra grymma straff.

Du ska skyddas mot krig och från att
bli barnsoldat.

Om någon vuxen varit dum mot dig har du
rätt att få hjälp.

Om du brutit mot lagen måste du ändå
behandlas rättvist och bra.

Om det finns lagar i ditt land som är bättre än
barnkonventionen så ska de gälla.

Alla barn och vuxna har rätt att få 			
reda på innehållet i barnkonventionen.

43–54

Dessa regler visar hur de som
bestämmer i olika länder ska
göra för att följa barnkonventionen.

BARNKONVENTIONEN
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2

RättighetER
– TILLHÖR ALLA BARN
Artikel 1:
Du som är under 18 år är ett barn.

Artikel 2:

Tillbehör:
•

Övning: Antecknings- och
ritmaterial samt ett eget foto

•

Övning: Begas berättelse (s. 16),
kortberättelser (s. 18),
rättighetskort (s. 20)

•

Häftmassa

Du har samma rättigheter som andra
barn.

SYFTE:
Att öka kunskapen om att varje barn har
särskilda rättigheter som ska tillvaratas.
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ÖVNING:
VARJE MÄNNISKA ÄR
VÄRDEFULL!

Idéer till fortsatt arbete:
Prata! Eleverna sitter i en ring (till
exempel tio elever/ring). Varje elev har
ett personligt kort med sitt namn på.
Eleverna skickar runt korten och alla

GÖR SÅ HÄR:

skriver en positiv sak om ägaren till

1.	Diskutera vad som gör en människa till en unik individ 		

stå flera inspirerande och stärkande

(gester, miner, utseende, namn, egenskaper, vanor osv.). 		
Sammanfatta på tavlan vad klassen har kommit fram till.
2. Be eleverna att lista sina bästa egenskaper på ett papper.
Varje elev gör ett självporträtt i form av en blomma med
hjälp av olikfärgade papper, sax, lim, penna, eget foto
och eventuellt annat material ni tycker är passande.

respektive kort. Meningen är att det ska
saker på varje kort.
Obs! Gör denna övning först när eleverna i klassen känner varandra väl.
Skriva! Eleverna skriver om en egenskap, talang, vana eller ett drag de har.

I mitten av blomman limmar eleven sitt foto (eller ritar en

Hur har egenskapen uppkommit, hur

bild på sig själv) och på kronbladen skriver eleven sina 		

utmärker den sig i det dagliga livet,

bästa egenskaper.

vilka utmaningar och möjligheter finns
med just den egenskapen? Diskutera
därefter i mindre grupper.

LEKTION 2 - RÄTTIGHETER TILLHÖR ALLA BARN
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BEGAS BERÄTTELSE

16

15-åriga Bega från Brasilien föddes blind.
Innan han fyllde 14 år fick han varken någon
typ av stöd eller utbildning. Begas dagar
kretsade mest kring att ligga i hängmattan
och vänta på att hans bröder skulle komma
hem och leka med honom. Begas liv förändrades mycket när hans bror Alexandre
tog med honom till Casa Grande som är ett
konst- och aktivitetscenter för stadens unga.

radiostation. För att programmet ska flyta på
har Bega märkt alla cd-skivor så att han lätt
känner igen dem. Han får en möjlighet att
under ett års tid lära sig punktskrift i
Fortaleza, en stad en bit bort från hans
hemstad. Bega är nervös över att flytta till
en ny stad, men han vet att han kommer gilla
skolan och att han kommer ha nytta av sin
utbildning. Efter sitt år i Fortaleza vill Bega
återvända till Casa Grande för att undervisa
andra blinda barn. Hans andra önskan är att
bli musiker och kompositör.

Bega har nu gått till aktivitetscentret under
ett års tid. Under den tiden har han lärt sig att
spela gitarr, dragspel och andra instrument.
Han är också en utmärkt sångare och artist!
Bega är väldigt stolt över det radioprogram
som han själv driver på aktivitetscentrets

Före Casa Grande såg Begas framtid mörk ut.
Han hade nästan inga vänner och han var alltid beroende av andra människors hjälp. Nu
ser livet helt annorlunda ut, han har vänner,
får utveckla sina intressen och har en ljusare
framtid i Brasilien.

LEKTION 2 - RÄTTIGHETER TILLHÖR ALLA BARN

ÖVNING:
RÄTTIGHETERNA
TILLHÖR ALLA

Idéer till fortsatt arbete:
Skriva! Ett föredrag, en text eller ett
grupparbete om en organisation som

GÖR SÅ HÄR:

arbetar för barns rättigheter (till exempel

1. Berätta fritt kring Begas berättelse. Visa sedan rättighets-		

SOS Barnbyar, Diakonia, PLAN Sverige,

korten för eleverna så att alla kan se dem och be eleverna

SECO eller SVEA (elevrådsorganisationer).

UNICEF, Rädda Barnen, Röda Korset,

berätta vilka av rättigheterna som inte efterföljs i Begas
fall. Alternativt tryck upp ett visst antal exemplar så att

Skriva! Dramatisering i grupp med

eleverna kan sitta i grupper och mer aktivt skriva på och

berättelsekorten som grund.

använda dem i övningen.
2. Läs nu hela berättelsen om Bega. Eleverna får veta hur 		
Begas liv förändrades och hur hans rättigheter började
efterföljas efter det att han började gå till ”Casa Grande”, 		
konstcentret för barn. Berättelsen visar att det finns sätt 		
att stärka människor som har begränsade förutsättningar.
	Det är viktigt att veta att barnets rättigheter gäller alla
barn. Be eleverna var och en för sig måla en bild som
illustrerar en rättighet de själva upplever att de har. Låt
därefter varje elev berätta om vad de målat. Försök att
vara till hjälp genom att hänvisa det varje elev berättar till
relevant artikel i barnkonventionen. Betona även att om
man upplever att ens egna eller andras rättigheter blir
kränkta har man rätt att få hjälp.
Fortsätt att arbeta i grupper på 2–3 elever:
1. 	Dela ut 1–2 kopierade berättelsekort och en kopia av
rättighetskorten till varje grupp. Be eleverna klippa ut
rättighetskorten för att kunna använda dem till övningen.
2. Be eleverna att fundera över vilka rättighetskort som 		
matchar de olika berättelserna. Vissa rättigheter kanske 		
inte går att placera någonstans. Eleverna grupperar
berättelserna tillsammans med rättighetskorten så att
de lätt kan visa dem för andra, till exempel på skolbänken
eller genom att fästa dem med häftmassa på kartong och 		
sätta upp dem på väggen.
3. När grupperingen är gjord så diskuterar alla tillsammans
varför man grupperat berättelserna som man gjort.
Använd gärna frågorna nedan som stöd:
• Vilka rättigheter tillgodoses inte i de olika berättelserna?
• Vad kan personerna i berättelserna göra för att förändra
		 sin situation till det bättre?
• Varifrån skulle man kunna få stöd för att förändra
		 situationen?

LEKTION 2 - RÄTTIGHETER TILLHÖR ALLA BARN
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KORTA BERÄTTELSER
En annorlunda skola i Haiti
När den kraftiga jordbävningen den 12 januari
2010 förstörde tusentals skolor i Haiti, blev
omkring hälften av barnen utan undervisning. Som till exempel nioåriga Yolande
Senatus som bor i den otillgängliga bergsbyn Jacquot Merlin, en bit utanför Haitis
huvudstad Port-au-Prince. Yolandes familj
överlevde jordbävningen, men deras hus
rasade och skolan utplånades också. Byn
uppe på berget går bara att nå via branta
stigar och helikoptrar har svårt att landa
här. Men olika hjälporganisationer har
lyckats flyga hit skoltält och all utrustning
som behövs för undervisningen. I skolan får
Yolande möjlighet att tänka på andra saker
än den svåra situation hennes familj befinner
sig i. Hennes föräldrar är tacksamma för att
hon är i trygghet om dagarna.
– Jag är lycklig över att få gå i skolan igen,
berättar Yolande. Det är härligt att träffa
kompisarna och jag är så glad för att jag
har det jag behöver i skolan.

18
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Äntligen skolan!
Nioåriga Komla bor cirka 15 km utanför
huvudstaden Lomé i Togo, och är ett
av många barn i världen som inte har
möjlighet att gå i skolan på grund av att
familjen är fattig och inte har råd med
höga skolavgifter. Men Togos regering
har infört ett system som möjliggör för
alla barn i landet att gå i skolan gratis.
Detta har inneburit att Komla, som aldrig
tidgare har varit i ett klassrum, nu går i
första klass i Aodessewaskolan.
– Jag vill lära mig att läsa och räkna så
att jag kan bli duktig på affärer, säger
Komla.
– Sedan skolavgiften slopades växer nu
klasserna i rask takt. Det betyder mycket
för Togos framtid, berättar skolans rektor
som tycker att det är fantastiskt att se
alla nya elever som är så glada över att
få börja skolan.

KORTA BERÄTTELSER
Antti är åtta år gammal. Bredvid huset där
Antti bor finns en plan där Antti skulle vilja
spela fotboll tillsammans med sina kompisar.
Men det är nästan alltid de stora pojkarna
som använder planen, och de har hotat att slå
Antti om han försöker komma ut på den.
Lisa gillar inte vägen till skolan. Vid skolvägen
finns ett köpcentrum där det ofta samlas
kriminella gäng. Ibland har Lisa valt att stanna
hemma från skolan eftersom hon varit så
orolig. Det gör henne bekymrad eftersom hon
tycker om skolan och vill träffa sina kompisar.
Zlata är tio år gammal. Hon kom till Sverige
från Rumänien för två år sedan tillsammans
med sin storasyster. Zlata saknar sin pappa
och sin mamma och hon önskar att de också
skulle kunna bo i Sverige. Hanteringen av föräldrarnas ansökan om inresa har pågått i över
ett år, och just nu får Zlata inte veta om eller
när föräldrarna kommer till Sverige.

Ahibins familj lever i Etiopien i ett område
som ofta utsatts för torka, vilket innebär att
det inte regnar på väldigt långa perioder.
Närmaste sjukhus ligger 20 kilometer bort. På
grund av det långa avståndet har Ahibin aldrig
blivit vaccinerad och nu har han insjuknat i
polio, som är en vanlig barnsjukdom i flera
låginkomstländer.
Miguel är 13 år gammal. Hans hemland är
präglat av krig och konflikter. En officer från
armén kom hem till Miguels familj och sade
att Miguel är tillräckligt gammal och stark
för att försvara sitt hemland och gå med i
armén som soldat. Hans familj protesterade
och betalade med stora delar av sin boskap
till armén. Detta gjorde att familjen fortfarande är samlad men att de har lite pengar
att leva på.

LEKTION 2 - RÄTTIGHETER TILLHÖR ALLA BARN
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RÄTTIGHETSKORT

RÄTT TILL
UTBILDNING
(Artikel 28)

RÄTT ATT FÅ SKYDD
MOT NARKOTIKA
(Artikel 33)

RÄTT ATT BLI BEHANDLAD
JÄMLIKT OBEROENDE
VEM DU ÄR ELLER
VAR DU BOR
(Artikel 2)

RÄTT TILL LEK,
VILA OCH FRITID
(Artikel 31)

RÄTT TILL SJUKOCH HÄLSOVÅRD

RÄTT TILL
EGNA ÅSIKTER
(Artikel 12)

(Artikel 24)

RÄTT ATT FÅ SKYDD
MOT UTNYTTJANDE
(Artikel 34)

RÄTT TILL
INFORMATION
(Artikel 17)

RÄTT ATT FÅ
SKYDD MOT VÅLD

RÄTT ATT LEVA
MED SIN FAMILJ
(Artikel 10)

ETT BARN MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
HAR RÄTT ATT FÅ STÖD
OCH HJÄLP I LIVET
(Artikel 23)
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(Artikel 19)

RÄTT TILL RIMLIG
LEVNADSSTANDARD
(Artikel 20)

3

BARNETS

– RÄTTIGHETER KAN DELAS IN I GRUPPER
Artikel 1–42
i Barnkonventionen

Tillbehör:

SYFTE:

•

Övning: Artiklarna (reglerna)
1–42 i barnkonventionen
(s. 12–13)

grupper, som: hälsa, utbildning, skydd

•

Pappark

och deltagande.

•

Lim

Att undersöka artiklarna i barnkonventionen
noggrant och visa att de kan delas in i

LEKTION 3 - BARNETS RÄTTIGHETER KAN DELAS IN I GRUPPER
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ÖVNING:
VARJE MÄNNISKA ÄR
VÄRDEFULL!

Idéer till fortsatt arbete:
Skriva! Eleverna gör ett collage som
behandlar en rättighetsgrupp (hälsa,
utbildning, skydd eller deltagande)
och samlar där tidningsartiklar, bilder

GÖR SÅ HÄR:
1.

Klipp ut artiklarna 5–42 och ge en till varje elev.
Be eleverna läsa texten på kortet noggrant. Förklara
vid behov vad svåra ord och begrepp betyder.

2.

Be därefter eleverna bilda grupper så att artiklar som
har samma tema bildar en grupp. Uppmuntra eleverna
att diskutera och utbyta åsikter. Förklara också att
vissa artiklar är svårare att gruppera och att det inte
finns ett absolut rätt svar för vilken grupp artiklarna
tillhör.

3.

När alla har placerat sig i en grupp ber du grupperna
att hitta på ett namn som förenar de artiklar som finns
i gruppen.

4.

Avslutningsvis presenterar grupperna sina namn för
hela klassen och berättar vilka artiklar som ingår i
gruppen samt varför de har grupperat sig som de har
gjort.

5.

Artikelgrupperna kan samlas så att alla kan se dem
antingen på tavlan eller med hjälp av en projektor.

	De kan också limmas på egna pappersark eller på
andra sätt som passar eleverna.
Fortsätt arbeta genom att diskutera:
• Vilka rättigheter var svårast att placera in i en grupp?
Varför?
• Tror du att vissa rättigheter i barnkonventionen har
starkare ställning än andra?
• Tycker du att några av rättigheterna borde betonas
starkare? Varför?
Variation på övningen:
Övningen kan också utföras genom att dela in eleverna
i grupper på 2–3 elever per grupp. Varje grupp får klippa ut
artiklar (rättigheter) ur barnkonventionen. Gruppen organiserar artiklarna i grupper och limmar dem på papper.
Sedan avslutas övningen tillsammans med de andra i
klassen.
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och annan information som passar till
ämnet.

4

RÄTT TILL

– NAMN OCH FÖDELSEBEVIS
Artikel 7
– Du har rätt till ett namn, att vara medborgare i ett land och känna till din släkt.

Artikel 8

Tillbehör:
•

Övning: En lapp med ett nummer
på (till exempel 99, 123, 56, 78)
som man kan hänga runt halsen
till varje elev, alternativt samma
nummer för att inte skapa diskussion om själva numren i klassrummet.

•

Övning: Karims berättelse (s. 26)
och ett svenskt födelsebevis.

– Du har rätt till en egen identitet.

SYFTE:
Att ge eleverna en förståelse av vilken
betydelse det har och hur viktigt det är att
ha ett namn och bli registrerad vid födseln.
Eleverna lär sig att alla födslar i Sverige
noteras och registreras, men att barn på
många platser i världen inte har samma
möjligheter till att bli registrerade.

LEKTION 4 - RÄTT TILL NAMN OCH FÖDELSEBEVIS
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BRA ATT VETA

ÖVNING:
ÅLDER PÅ EN TRÅD
GÖR SÅ HÄR:
1.

Be eleverna att ställa sig på ett led (förslagsvis längs
en tråd eller en tejpad linje) utefter vilken ålder de har.

	Övningen ska resultera i att den som fyller år tidigast
på året står i en ände av ledet och den som fyller år
senast står i den andra änden.
2.

Prata därefter med eleverna om varför de kan göra
den här övningen och hur det kommer sig att de
känner till varandras födelsedagar. Fråga eleverna vad
de mer kan göra kopplat till att de känner till sin ålder
och sitt personnummer. Förklara sedan varför denna
övning inte nödvändigtvis hade varit lika enkel eller
rolig att göra på andra platser runt om i världen.

ÖVNING:
NAMN ELLER NUMMER
GÖR SÅ HÄR:
1.

Gå igenom syftet med övningen och berätta att varje
elev ska bära en nummerlapp runt halsen under
lektionen. Numret på lappen är elevens namn som
andra ska kalla eleven för.

2.

Ge varje elev en egen nummerlapp att hänga
runt halsen.

I slutet av lektionen:
1.

När lektionen är slut tar alla av sig nummerlapparna.
Låt eleverna berätta hur de upplevde övningen. Det är
viktigt att alla får komma till tals och dela med sig av
sina erfarenheter. Låt eleverna rösta om övningen var
nyttig eller inte. Om den var nyttig, varför var den det?
Om den inte kändes bra, varför var det så?
Skulle man kunna rekommendera övningen för elever i
andra klasser?

2.

Låt eleverna, två och två, under någon minut få prata
om varför de tycker att det är viktigt att ha ett namn.
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• Rätten till ett födelsebevis är barnets
rättighet.
• Ett födelsebevis gör det möjligt
för barn att bland annat gå i skolan
och besöka hälsovårdscentralen. Det
skyddar även barn mot att bli bortgifta
för tidigt och mot att bli tvångsvärvade
till armén.
• I låginkomstländerna registreras
endast hälften av alla barn som föds.
UNICEF arbetar för att öka antalet
registreringar i många låginkomstländer.
• I Sverige får alla personer som folkbokförs i det svenska systemet ett personnummer som identitetsbeteckning.
Våra personnummer består av åtta
siffror plus ett bindestreck (eller ett
plustecken). Man behåller sitt personnummer livet ut.
• Barn i Sverige kan sakna personnummer
på grund av att de har tvingats fly från
ett annat land.

ÖVNING:
FÖDELSEBEVISET
GÖR SÅ HÄR:
1.

Läs upp berättelsen om Karim, alternativt låt
eleverna själva läsa berättelsen.

Idéer för fortsatt arbete:
Eleverna gör en kompisbok där klasskamrater, familj och andra personer kan
skriva roliga uppgifter om sig själva
(namn, ålder, längd, hårfärg, favoritfärg,
bästa maträtt, favoritprogram, förebild,
fritidssysslor, drömjobb samt rita en bild
av sig själva).

2. 	Diskutera vilken betydelse ett födelsebevis har.
Vad kan Karim gå miste om i sitt liv om han inte får ett
födelsebevis? Konstatera att utan registrering och
namn har en människa inte heller några rättigheter.
Registrering av födseln är av stor vikt för varje individ.
Låt eleverna var och en få komma på minst två saker
som är svåra att göra utan att ha registrerats.
Om du inte är registrerad:
•

är det svårt att börja skolan, få sjukvård eller
bibliotekskort

•

kan du inte få ett pass och lagligt resa ut ur landet

•

har du inte möjlighet att rösta

•

kan du inte bevisa att du är myndig

•

finns det risk för att giftas bort eller bli värvad av
armén trots ung ålder, eftersom det inte går att 		
fastställa en persons ålder.

3.

Berätta för eleverna att i Sverige får Skatteverket
upplysningar om uppgifter som ska registreras i ett
system som samlar all grundläggande information
om befolkningen. Till exempel får Skatteverket
information om nyfödda barn från alla sjukhus.
I samband med detta ger läkaren varje barn en
personbeteckning.

4.

Studera om möjligt ett riktigt svenskt födelsebevis
i klassen. Vilka olika uppgifter finns i beviset?

	Diskutera kort varför ni tror att uppgifterna finns där
och vad de har för betydelse. Tycker eleverna att det är
något som saknas, eller något som verkar onödigt?

LEKTION 4 - RÄTT TILL NAMN OCH FÖDELSEBEVIS
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KARIMS BERÄTTELSE
”Vad då för bevis?” undrade Karim, när
rektorn läste upp de elevers namn som
inte hade med sig sitt födelsebevis till skolan.
Rektorn sade också att de elever i sexan
som inte tar med sitt födelsebevis till skolan,
inte heller kan delta i lågstadiets slutprov.
Det innebär att man inte heller kan fortsätta
till högstadiet på Filippinerna.

hade tagit slut! Över 4000 ansökningar om
födelsebevis hade av denna orsak blivit obehandlade, däribland Karims ansökan. Ända
sedan de dåliga nyheterna har Bu varje vecka
gått till registreringscentralen för att höra hur
det ligger till med Karims ansökan. Vid ett tillfälle hade hon till och med frågat hur mycket
hon skulle få betala för att få beviset direkt,
men det var för dyrt för Bu och hennes man.
Bu funderar på att låna pengar av bekanta,
även om det känns jobbigt att bli skuldsatt.

12-åriga Karims namn fanns på rektorns lista
och det var meningen att han skulle göra
lågstadiets slutprov ett halvår senare. Karim
blev inte speciellt oroad över rektorns meddelande. Det var nästan sex månader kvar till
slutprovet, och under den tiden skulle hans
mamma säkert hinna ordna allt. När Karim
berättade för sin mamma om saken så hade
hon svårt att dölja sin oro.
För fem år sedan frågade Karims mamma Bu
skolans rektor om Karim kunde börja skolan
utan födelsebevis. Hon hade lovat att hon
skulle skaffa ett bevis åt sin son så fort som
möjligt. Det viktigaste var ändå att Karim
skulle få börja gå i skola. Samtidigt som
Karim började flera andra elever som inte
hade födelsebevis.
Det visade sig vara svårt att skaffa ett födelsebevis. Det krävdes en del pengar och flera
blanketter som skulle fyllas i. Bu fyllde i de
flesta blanketterna utan problem, men äktenskapsbeviset som skulle bifogas till ansökan
var väldigt svårt att få tag på. Bu och hennes
man hade tappat bort beviset när de flyttade
från landet in till den nuvarande hemstaden
Makassari. Födelsebeviset gick alltså inte att få
och det kändes hopplöst.
Hela familjen blev hoppfull när landets regering meddelade att de skulle satsa pengar
på registrering av landets invånare. Bu fick
in Karims ansökan till registreringscentralen
i sista stund och började sedan vänta på det
viktiga dokumentet. Ett år senare fick Bu ett
nedslående meddelande: pengarna som regeringen hade satsat för registrering av barn
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LEKTION 4 - RÄTT TILL NAMN OCH FÖDELSEBEVIS

FAKTA om Filippinerna och
utbildningssituationen idag
Folkmängd: Ca 96 miljoner (2013)
Huvudstad: Manilla
Officiellt språk: Filipino och engelska
Barnkonventionen ratificerades 1990
Filippinska medborgare har en lagstadgad
rätt till kostnadsfri grundutbildning, men för
de fattigaste kan kostnaderna för skoluniformer, böcker, utrustning och transport ändå
bli oöverstigliga. Många elever tvingas av
ekonomiska skäl att lämna skolan i förtid.
Det råder stor brist på lärare, klassrum och
skolmaterial, och situationen förvärras årligen
på grund av den stora befolkningstillväxten.
Särskilt svår är situationen för landets många
minoritetsfolk som lever i avlägsna delar av
landet. Dit är det svårt att rekrytera utbildade
lärare. I områden som präglas av väpnad
konflikt är barns skolgång ofta sporadisk.
En del barn rekryteras tidigt till stridande
grupper och alternerar mellan skolgång och
gerillaverksamhet. Landet drabbas dessutom ofta av naturkatastrofer, som tyfonen
Haiyan 2013. Då förstördes 80 procent av
landets skolor, och många barn var helt utan
skolundervisning under en lång tid.

5

RÄTT
– TILL HÄLSOVÅRD
Artikel 24:
Du har rätt till sjukvård.

SYFTE:

Tillbehör:
•

Khadezas berättelse och berättelsen
om unga som utbildar unga (s. 29),
vaccinationskort (lånas till exempel
av skolsköterska)

•

Material för att rita.

Att diskutera vilken typ av hälsovård ett
barn behöver. Vi lär oss att vaccinationer
är den viktigaste förutsättningen för oss
att hålla oss friska och för att förhindra
att sjukdomar sprids. Vi diskuterar även
vilken inverkan hygien har på hälsan.

LEKTION 5 - RÄTT TILL HÄLSOVÅRD
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ÖVNING:
NYCKELN TILL LIVET
GÖR SÅ HÄR:
1. 	Diskutera tillsammans eller i mindre grupper om
situationer då ett barn behöver sjuk- och hälsovård.
Vad är det för typ av vård och vem kan ge den?
2. Eleverna eller läraren läser Khadezas berättelse och/eller

Bra att veta:
• Vaccinationer är en av de största
hälsoframgångarna i världshistorien.
Att vaccinera barn är ett av de mest
effektiva sätten att rädda liv och skydda
barn mot allvarliga infektionssjukdomar.
• Varje år dör cirka 1,5 miljoner barn
av sjukdomar som kan förhindras
genom vaccinationer.

berättelsen om unga som utbildar unga. Knyt därefter 		

• Idag vaccineras 85 procent av alla barn

samman vilka artiklar från barnkonventionen som inte 		

mot de sex vanligaste och farligaste

tillgodoses i Khadezas fall och vilka som används i Ashas 		

sjukdomarna: mässling, stelkramp,

fall (från berättelsen unga utbildar unga).

kikhosta, tuberkulos, polio och difteri.
Vaccinerna räddar över 2,5 miljoner

3. Be skolans skolsköterska komma till klassen för att
berätta om vaccinationer. Om möjligt, ge eleverna varsin
kopia av ett svenskt vaccinationskort. Gå igenom kortets
innehåll tillsammans med skolsköterskan. Vad antecknar
man i kortet? Vad har man kortet till?
4. Berätta för eleverna:
•

I Sverige finns möjligheten att vaccinera sig för att få det
grundläggande skyddet en medborgare behöver. De flesta
barn i Sverige får skydd mot tio sjukdomar.

•

Barnrättsorganisationer, som till exempel UNICEF, arbetar
för att alla barn ska bli vaccinerade i tid. Tack vare välplanerade vaccinationskampanjer kan UNICEF vaccinera
miljontals barn på en vecka eller två.

barn från döden varje år.
• Ett problem är att många barn inte blir
registrerade vid födseln. De får därför
inte det födelsebevis som ofta måste
visas upp för att barnet ska få tillgång
till vaccinationer och sjukvård.
UNICEF är världsledande när det gäller
vaccinering av barn. Vi bistår med vaccin
till 36 % av världens barn, i omkring 70
låginkomstländer.

Idéer till fortsatt arbete:
Rita! Eleverna ritar planscher som
beskriver hur de, på olika sätt under en

•

•

För vaccinationskampanjerna bygger UNICEF hälso-

dag, sköter sin hygien. Be dem gärna

stationer, utbildar lokal hälsovårdspersonal och strävar 		

att utgå från olika stunder eller klock-

efter att alla barn som föds registreras (för att underlätta

slag från det att de vaknar tills att de

uppföljningen av vaccinationerna).

lägger sig.

Berätta även om informationen under rubriken ”Bra att veta”.

5. Berätta för eleverna att sjukdomar sprids genom bakterier.

de kan lära andra elever. Försök att av-

Be eleverna att i par komma på minst fem saker de själva

sätta tid för att eleverna ska få möjlig-

kan göra för att förhindra spridning av bakterier. 		

het att dela med sig av sina kunskaper

Exemplifiera gärna med att det är viktigt att tvätta

eller idéer för hur de kan utbilda andra.

händerna före maten eller liknande.
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Agera! Läs om ”unga som utbildar

! unga” och be eleverna fundera på vad
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Khadezas
berättelse

Unga utbildar unga
– för att kunskap
räddar liv

Bangladesh är ett litet land i Asien där
det bor väldigt många människor. I landet finns fler än 156 miljoner invånare
och för att alla ska få plats måste husen
byggas mycket tätt. I slumområdena,
där landets allra fattigaste människor
bor, ligger husen nära inpå varandra.
De som bor i slummen har inte råd
att betala för allt som de behöver, till
exempel el, vatten och mediciner. Det
har gjort att sjukdomar sprids fort och
att många barn blir sjuka. I Bangladesh
dör tusentals barn varje år för att de
smittas av en sjukdom som heter
mässling.

Tioåriga Asha från Bangladesh håller kurser för
andra barn. Livsviktiga kurser, eftersom många
människor i avlägsna områden inte har fått möjlighet att lära sig om sambandet mellan vatten,
bakterier och sjukdomar. Asha är en av många
barnhjältar som undervisar andra barn, som i
sin tur tar med sig kunskapen hem till sina nära
och kära. Att just utbilda barn och unga är ett
effektivt sätt att sprida kunskap om hygien och
sjukdomar i världen. Dödligheten har sjunkit,
sjukdomarna minskat och allt fler barn kan hålla
sig friska och på så sätt orkar de lära sig ännu
mer i skolan och få en ljusare framtid. Asha
fyller ett viktigt behov i och med att hon är med
och bidrar till en viktig förändring för fler barn i
Bangladesh.

13-åriga Khadezas lillebror Hossian
blev sjuk för att han inte hade fått det
vaccin som hade kunnat skydda honom
mot mässling. Khadezas mamma är
mycket fattig och hade inte råd att
betala för barnens vaccinering. För
henne skulle det kosta lika mycket som
maten hon köper till familjen varje dag.
För att inte barn ska dö i mässling
har UNICEF inlett ett samarbete med
regeringen i Bangladesh och med en
organisation som heter Världshälsoorganisationen (WHO). De har bestämt
sig för att vaccinera alla barn i hela
landet, utan att deras föräldrar ska
behöva betala en enda krona. Detta
innebär att Khadeza och hennes syskon
nu kan få sitt vaccin.

LEKTION 5 - RÄTT TILL HÄLSOVÅRD
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RÄTT
– TILL UTBILDNING
Artikel 28:
Du har rätt att gå i skolan och det ska
vara gratis.

SYFTE:
Att eleverna själva funderar kring vilken
betydelse utbildningen har för dem idag
samt vilken betydelse den kan ha senare
i livet.
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Tillbehör:
•

Kopior av Ziones, Medinas
och Yens berättelser (s. 32)
till varje elev.

ÖVNING:
UTBILDNING FÖR ALLA

Bra att veta:
• Majoriteten av de miljoner barn som
inte går i skolan är flickor.

GÖR SÅ HÄR:

• Tillsammans med regeringar och
myndigheter utvecklar UNICEF grundskoleutbildningssystem i utvecklingsländer och förbättrar många flickors
möjlighet att gå i skola.

1. Låt varje elev få berätta varför hen tycker att det är viktigt
att gå i skolan. Berätta därefter även varför du som lärare
tycker att det är viktigt att barn går i skolan. Utgå gärna
från några av exemplen nedan:
• Man får nya kunskaper och färdigheter som man har nytta
av nu och i framtiden.
• Man lär sig att respektera varandra och att arbeta
tillsammans med andra.
• Man lär sig hur det svenska samhället är uppbyggt och
vad som sker i vår omvärld.

• Marginaliserade familjer i fattiga länder
har ofta inte råd att skicka flera barn till
skolan och då prioriteras i många fall
pojkarnas utbildning framför flickornas.
Trots detta visar forskning på att
utbildning för flickor och kvinnor är
avgörande för ett samhälles ekonomi.
Utbildade kvinnor föder generellt färre
barn och har större möjligheter att
klara sin familjs försörjning.

2. Berätta för eleverna att minst 57 miljoner barn runt om i
världen inte går i grundskolan. Några av orsakerna är:
• Att föräldrarna inte har råd att låta sina barn gå i skolan.
• Att särskilt flickor måste hjälpa familjen med hushållsarbetet, vilket innebär att det inte blir någon tid över till
att gå i skolan.
• Att ett lands regering inte har ett tillräckligt starkt intresse
för att prioritera utbildning och kanske inte heller kapacitet
eller kunskap för att organisera skolsystemen så att de
fungerar.

Idéer till fortsatt arbete:
Hur står det till med jämställdheten?
Jämför Medinas, Ziones och Yens situation – hur liknar och hur skiljer de sig från
varandra? Vilka olika förutsättningar har
de fått i livet som skiljer deras situation åt?
Grupperna kan sammanställa sina tankar
till exempel på affischer eller på bilder och
sedan sätta upp resultatet på väggen i
klassrummet. Låt eleverna själva fundera
över vad jämlikhet och valfrihet betyder.
Fundera över vilken betydelse dessa
begrepp har i vardagen, i skolan, på
fritiden och hemma och diskutera
tillsammans i klassen.

3. 	Diskutera också att det är varje elevs ansvar att
respektera andras rätt att gå i skolan.
Vad innebär det för varje elev?
4. Eleverna eller läraren läser Ziones och Yens berättelse.
Låt eleverna ensamma eller i par formulera svar till några
av följande frågor:
• Varför är det så många flickor i världen som inte har möjlighet att gå i skolan?
• Varför borde flickorna gå i skolan?
• Varför är det viktigt att flickor och pojkar har samma
möjligheter att gå i skolan?
• Hur reagerar du när du hör Yen beskriva sin situation?
• Hur tror du att du själv skulle känna om du var i samma
situation?
• Hur förhåller sig Yens situation till barnkonventionen?
• Tror du att det är vanligt att unga flickor runt om i världen
befinner sig i den här situationen? Tror du att det förekommer i Sverige?
• Hur tänker du kring att Yen och andra unga flickor i
världen inte får välja själva?
• Hur tror du att det påverkar Yen att hon är gift samtidigt
som hon borde gå i skolan?
5. Fortsätt arbetet med en diskussion:
Läs även Medinas berättelse och bolla idéer i klassrummet
kring kreativa lösningar för att se till att barn som lever under
speciella omständigheter kan få tillgång till utbildning. Använd
gärna post it-lappar alternativt tejpa upp papper och synliggör elevernas idéer på tavlan.

•
•
•
•

Fundera över om alla världens barn behöver
en lika bra utbildning?
Behöver alla barn i Sverige en lika bra
utbildning?
Vad tycker eleverna är viktigast med deras
utbildning?
Vad tycker eleverna är roligast med deras
utbildning?

6. Be eleverna skriva en berättelse om en vecka i
deras vuxna liv. Hur skulle det vara om de inte hade
gått i skolan? Hur skulle deras liv kunna se ut om de
till exempel inte hade lärt sig läsa, räkna och skriva?
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I Etiopien följer hela klassrummet
med Medina
Medina är en tioårig flicka som lever med sin
nomadfamilj i Etiopien. Hon och hennes bror
måste flytta runt med sina föräldrar under
året för att hitta vatten och bete till sin boskap.
Att gå i skolan är därför ingen självklarhet,
eftersom de sällan stannar på samma plats
mer än en kort tid. Men eftersom alla barn
har rätt att gå i skolan, så finns det finurliga
lösningar – till exempel den mobila skolan.
Den innebär att klassrummet kan följa med
just de elever som inte har möjlighet att ta
sig till skolan. Skolan får komma till barnen i
stället. ”Jag lever med dem dygnet runt och
både äter, sover och flyttar runt med barnen
och deras familjer”, berättar Mohammed, en
av lärarna som håller i lektionerna för barnen
i nomadfamiljerna. Idag går Medina och
hennes bror fortfarande upp tidigt i ottan för
att valla fåren och getterna, och går till skolan
på eftermiddagen för att lära sig till exempel
att läsa och räkna. Därmed får de en större
chans att växa upp med bättre förutsättningar
till att göra det de vill i livet.
Zione drömmer om framtiden
Hon är 12 år och bor i byn Lipunga i Malawi,
som är ett av södra Afrikas minsta länder.
Precis som många andra i landet är Ziones
familj mycket fattig. De lever under fattigdomsstrecket och måste klara sig på bara
tio kronor om dagen. Det kostar pengar att
gå i skolan i Malawi så Zione tvingades sluta
då hennes föräldrar blev arbetslösa och inte
hade råd att låta henne gå kvar i skolan.
I stället fick hon börja arbeta, för att hjälpa
sina föräldrar att försörja familjen.
I Malawi är det vanligt att flickor måste sluta
i skolan när föräldrarna får ont om pengar.
Man tror att det är onödigt att betala för deras
utbildning, eftersom de ändå kommer att bli
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hemmafruar i framtiden. Men det är fel.
Hela landet tjänar på att flickor går i skolan.
Utbildade flickor får bättre hälsa, bättre jobb
och föder friskare barn. Det vet UNICEF och
därför startades ett skolprojekt i byn där
Zione bor. Grace Palimolo, en kvinna från
projektet, gick hem till Zione för att berätta för
hennes föräldrar hur viktigt det är att hon går
i skolan. Grace förklarade att Zione kommer
att kunna hjälpa familjen mycket mer om hon
får en utbildning. När Grace sa att UNICEF
dessutom skulle betala för Ziones pennor,
block och skolväska blev föräldrarna övertygade. Idag är Zione tillbaka i sin gamla
klass, i ett av skolans nya klassrum.
”Jag är så lycklig”, säger Zione. ”Nu går jag
i sjätte klass och vet att min dröm kan bli
verklighet. Jag ska bli sjuksköterska så att
jag kan hjälpa andra.”
Yens berättelse
”Jag tvingades sluta skolan när jag var tolv år.
Från början var det värsta att mitt liv blev
så enformigt, men nu börjar jag förstå de
verkliga konsekvenserna. Jag som tjej kommer
att ha ännu mindre att säga till om ifall jag
saknar utbildning och jag kommer få svårt att
skaffa mig ett jobb. Jag blir helt beroende
av min man. Om jag bara hade varit kille.
Ibland önskar jag faktiskt att jag var det, men
nu är det för sent. I december ska jag gifta
mig. Det är klart att jag helst skulle slippa,
men vad ska jag göra? Det är min familj som
valt honom – han är bra. Egentligen skulle jag
föredra att välja själv, men det är många saker
jag skulle föredra.”
”Många saker hade varit som jag ville om jag
bara hade gått i skolan. Jag hade till exempel
kunnat säga nej till bröllopet. Vi lever i en
orättvis värld och det är vi tjejer som betalar
för det.” Yen bor i Laos.
(Utdrag ur boken ”Min förbannade rätt”.)
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RÄTT

– TILL SKYDD MOT VÅLD OCH ÖVERGREPP
Artikel 36:
Ingen får utsätta dig för en situation
där du kan skadas.

SYFTE:

Tillbehör:
•

Kopia av Artems och Marielas
berättelse till varje elev (s. 35)

•

Våga berätta-korten (s.36)

Att prata om och förstå att det inte
under några omständigheter är
accepterat att använda våld mot
barn. Om man upplever att man blir
felbehandlad så är det viktigt att
berätta om det för en person som
man känner sig trygg med.
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ÖVNING:
TILLSAMMANS
ÄR MAN STARKARE
GÖR SÅ HÄR:
1. Be eleverna själva beskriva vid vilka tillfällen de behöver 		
vuxnas stöd, till exempel vid tillfällen då de känner en
orosklump i magen. Eleverna kan först skriva ner sina
tankar på ett papper och om de känner för det berätta
för hela klassen.
2. Läs Marielas berättelse för eleverna och diskutera hur
Mariela klarade sig. Vilka olika alternativ hade hon för att 		
kunna klara sig? Hur kan händelserna påverka hennes
framtid? Fundera också på vilka andra problem elevernas
kompisar kan ha och till vem de kan vända sig med sina
problem? Betona att trots att det ofta är svårt att prata
om sina problem, mår man ändå till slut bättre om man
försöker lösa dem. Barnkonventionen säger att man som
barn har rätt att känna sig trygg. Vuxna har därför en
skyldighet att hjälpa till om något känns fel. Be skolans
skolsköterska, kurator, RFSL eller någon annan relevant
aktör komma till klassen och presentera sig och upp-		
muntra eleverna till att prata kring deras tankar om livet
och de utmaningar de står inför.
3. Be eleverna att prata om vad de tror är orsaken till att
Artem har bott på gatan. Låt dem därefter, var och en, 		
skriva en kort berättelse om fortsättningen på Artems 		
historia.
Övningen fortsätter genom ett rollspel:
1. Dela in eleverna i grupper på 3–4 personer och ge ett våga
berätta-kort till varje grupp (samma eller olika kort till varje 		
grupp).

Idéer till fortsatt arbete:
Prata! Eleverna får arbeta i grupp med
att skriva ett manuskript och göra en
kortfilm om ett av våga berätta-korten,
alternativt så kan de hitta på en egen
historia.
Skriva! Eleverna skriver om ett tillfälle
då det har känts bättre efter att de har
berättat om något som har varit svårt
att tala om.

! Agera! Prata med eleverna om vem

eller vilka de kan kontakta om de får
problem eller har frågor som känns
jobbiga. Föreslå att de kontaktar en
vuxen i sin närhet som de litar på och
att de kan ringa BRIS. Hänvisa gärna till
bris.se och till BRIS telefonnummer.
Rita och prata! Låt var och en av eleverna skriva en lista på fem symboler
som illustrerar saker som de tycker är
viktiga för att deras framtid och liv
ska bli bra. Dela in eleverna slumpvis
två och två då alla har gjort sin lista.
Be dem därefter att diskutera fram en
gemensam lista på fem saker. Denna
lista ska även vara rangordnad från ett
till fem, där ett är det absolut viktigaste
för ett bra liv. Låt eleverna därefter
presentera och motivera sin lista.

2. Be grupperna att dramatisera berättelsen och en möjlig
lösning på problemet. Syftet är att hitta bästa möjliga
lösning för huvudpersonen i slutet av rollspelet.
3. Alternativt kan grupperna rita en serie av berättelsen och
sedan presentera den för klassen.
4. Grupperna presenterar vad de har producerat och sedan
diskuterar eleverna de olika lösningarna på problemen.
Hjälp varandra att komma på fler alternativa lösningar.
5. Prata kort om vem på skolan eleverna i klassen kan ta kontakt 		
med om de känner sig oroliga eller har blivit utsatta för något 		
som känns fel.
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Mariela 10 år måste
inte längre sälja
kakor

arTEMS BERÄTTELSE

I Paraguay är det vanligt att barn i fattiga familjer
måste hjälpa till med försörjningen. Tusentals barn
sliter långa dagar ute på gatorna i stället för att
gå i skolan. Här har UNICEF startat ett projekt som
stöttar och hjälper utsatta barn och deras familjer.
Ett av de barnen är Mariela, som bor hos sin
mormor i utkanten av huvudstaden Asunción.
Redan när hon var i sjuårsåldern var hon tvungen
att hjälpa sin mormor att sälja hembakta kakor.

På gatorna i Odessa, en stad i Ukraina, lever
många barn. Vissa av barnen har hamnat där
för att de inte har någon annanstans att bo,
andra för att de inte orkar stanna kvar hemma
på grund av att deras föräldrar slår dem eller
missbrukar alkohol. Det är bland annat fattigdomen i Ukraina som har gjort att många
föräldrar inte längre kan ta hand om sina barn.
Men att leva på gatan är inte mycket bättre än
att bli slagen hemma. Här finns många faror
och barnen råkar ofta illa ut. Barn som bor
på gatan sover under broar, i trappuppgångar
eller i övergivna garage. De får ingen vård om
de blir skadade och nästan ingen av dem går
i skolan. Risken är stor att de börjar ta droger
och att de tvingas begå brott eller sälja sex
för att få pengar till mat.

En arbetsdag mötte Mariela en av UNICEFs
socialarbetare, som såg till att hon fick börja på
ett kombinerat fritidshem och förberedande skola.
Där fick Mariela träffa kloka vuxna som hjälpte
henne med till exempel läxläsning, meningsfulla
fritidsaktiviteter, nyttig frukost och lunch, hälsovård och tandborstning. Även de vuxna i barnens
familjer får stöd och hjälp så att de klarar försörjningen utan att barnen behöver arbeta. Tack vare
detta kan nu mormodern och hennes barnbarn
leva ett tryggare liv.
Så småningom kan barnen slussas vidare till
den vanliga skolan. Mariela går nu till skolan på
förmiddagen och till fritidshemmet på eftermiddagen. En socialarbetare håller kontakt med
skolan och ger extra hjälp när det behövs.

A Way Home är ett center dit barnen kan söka
sig för att få skydd. Här kan de spela tv-spel,
äta god mat och träffa sina kompisar. Till
centret kan barnen komma tills den dag de
fyller 20 år. En av dem som ofta är på centret
är 14-åriga Artem, som kom hit för tre månader
sedan. För två år sedan slängde hans mamma
ut honom och fram tills nu har Artem varit en
av dem som levt ett farligt liv på gatan. Sedan
Artem kom till centret slipper han lägga all sin
tid på att skaffa mat och pengar. I stället kan
han fokusera på skolan i lugn och ro. Det är
bra, för med en ordentlig utbildning har han
större chans att få ett arbete när han blir stor.

LEKTION 7 - RÄTT TILL SKYDD MOT VÅLD OCH ÖVERGREPP
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VÅGA BERÄTTA
Jennys och Kalles mamma är inte
frisk. Hon orkar inte städa hemma och
hon kommer inte alltid ihåg att köpa
mat. Jenny och Kalle måste ofta gå hungriga till sängs eftersom mamma inte har
orkat laga mat. Ibland stjäl Jenny pengar
ur mammas plånbok och köper chips åt
sig själv och Kalle.

Pekka är fem år gammal. Han har en
kusin som är tio år och heter Tomi. Pekkas
och Tomis familjer spenderar mycket tid
tillsammans. Pekka är rädd för Tomi, för
när föräldrarna inte ser så har Tomi sönder
Pekkas leksaker och kallar honom för fula
namn.

En gång hamnade mamma på sjukhus
och Jenny och Kalle sköttes om av en
främmande familj. Det var inte roligt och
Jenny och Kalle vill inte att det ska hända
igen. De beslutar sig för att berätta för
Jennys lärare om hur situationen är.

Tomi är mycket större än Pekka och han
bryr sig inte om ifall Pekka skriker och
ber Tomi sluta. Ibland har Pekka blåmärken
på armarna efter slagsmålen. Pekka bestämmer sig för att berätta för sin pappa
hur det är, trots att Tomi har hotat att slå
Pekka om han berättar för någon.

Vad händer sedan?

Vad händer sedan?

Lisa är sju år gammal. När pappa
och mamma måste vara sent på jobbet
så sköter en ung kvinna som heter Marie
om Lisa. Marie är tio år äldre än Lisa.
Ibland har Lisa och Marie det riktigt roligt
tillsammans, de pratar och leker med
Lisas leksaker.
Men när Maries pojkvän kommer på
besök så blir Marie elak. Marie och
pojkvännen tvingar Lisa att gå in i sitt
eget rum. Om Lisa försöker komma ut
ur rummet så skriker de åt henne och
en gång slog Maries pojkvän henne på
kinden. Lisa berättade om Marie och
hennes pojkvän för sin moster Helena.
Vad händer när Helena berättar för Lisas
mamma?

Kajsas mamma har en bror som heter
Bert. Morbror Bert kommer ofta och
hälsar på mamma och han köper alltid
karameller åt Kajsa. Först tyckte Kajsa
mycket om Bert, men en gång bjöd Bert
Kajsa på bio och under filmen smekte
han Kajsas ben. Kajsa tyckte att det
kändes obehagligt.
Mamma måste tas in på sjukhus några
dagar så hon ber Bert att ta hand om
Kajsa under tiden. Kajsa är rädd för att
Bert ska försöka röra vid henne igen.
Kajsa berättar för sin bästa vän Mira
om hur rädd hon är. Mira berättar om
Kajsas bekymmer för sin mamma som
i sin tur bestämmer sig för att tala med
Kajsas mamma.
Vad händer när Kajsas mamma får veta?
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RÄTT
– TILL LEK OCH VILA
Artikel 31:
Du har rätt till vila, lek och fritid.

Artikel 32:
Du har rätt att slippa hårt och farligt

Tillbehör:
•

Hafiz berättelse (s. 39)

arbete.

SYFTE:
Att reflektera kring vad uttrycket ”leken
är barnets arbete” betyder. Vilken
betydelse har leken i ett barns liv?
Vad är barnarbete och varför är det
farligt?

LEKTION 8 - RÄTT TILL LEK OCH VILA
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ÖVNING:
SKA VI LEKA?

Idéer till fortsatt arbete:
Skriva! Eleverna skriver berättelser som

GÖR SÅ HÄR:

handlar om deras egna liv.
Exempel: “Så här slappnar jag av” eller

1. Läraren eller eleverna läser Hafiz berättelse.

“Den bästa lek jag vet”.

2. Vad tänker eleverna på efter att de har funderat någon
minut kring texten. Diskutera även Hafiz situation i
relation till artikel 31 och 32 i barnkonventionen.

!

3. Berätta för eleverna att:
•

fram ett antal övningar ni ska börja
med i klassen för att skapa en mer

orsaken till barnarbete är fattigdom. Många barn tvingas

lekfull vardag i skolan.

att hjälpa till att försörja familjen eftersom föräldrarna är
fattiga eller för att de inte har några föräldrar.

medan föräldrarna jobbar med jordbruket. Föräldrarna
sätter alltså inte sina barn i arbete eftersom de inte älskar 		
dem utan för att de är tvungna att göra det.
•

•

•

!

Gör en handlingsplan!
Dela in er i grupper på 2–3 elever och
välj några produkter från följande lista:
banan, kaffe, te, kakao, fotboll, 		
sportskor, t-tröja, shorts, skolväska,

Många barn används som arbetskraft, på grund av bris-

linjal och suddgummi.

tande kunskap om vilka rättigheter de har. Utan möjlighet

Besök någon av ortens varuhus eller

att kräva sin rätt kan det vara svårt för barnarbetare att 		

matbutik eller kontakta importören

kräva bättre ersättning och bättre behandling, varav

och försök ta reda på följande saker om

många blir utnyttjade.

produkterna som ni har valt:

Det tunga och ofta farliga arbetet kan ge barnet skador

I vilket land har produkten tillverkats?

för livet.

Hur har försäljaren eller importören

Sverige köper in produkter som kan ha tillverkats av barn.
Exempelvis kaffe, te, bananer, fotbollar, skor och kläder. 		
Som konsumenter har vi rätt att få information om
produktens ursprung och vi kan välja produkter som inte 		
har producerats av barn.

•

de kan hålla för var andra under
lektioner. Alternativt röstar eleverna

exempel som hemhjälp eller gatuförsäljare. Den största

Någon måste sköta om småsyskonen och hushållsarbetet

fysiska avslappningsövningar som
gymnastiklektionen eller mellan

Miljontals barn runt om i världen måste arbeta på
plantager, i fabriker eller inom servicebranschen, till

•

Rörelse! Eleverna hittar i grupp på

tagit reda på produktens ursprung?
Har fabrikernas industrier och plats för
tillverkning undersökts? Hur?
Hur kan man vara säker på att barn
inte har producerat produkten?
Kontakta till exempel Fairtrade och

Barnarbete är ett komplext problem, som inte försvinner ur

fråga hur de kan garantera att inga

världen på ett ögonblick. Genom små vardagliga handlingar

varor med deras märkning har

kan dock varje människa jobba för att problemet minskar.

producerats av barn.

4. 	Diskutera vidare med eleverna om vad barnarbete är.
Att gå i skola och att hjälpa till lite hemma är inte barn-

Låt gruppen presentera sin handlings-

arbete utan det handlar om att ta ansvar utifrån vilka

plan och även berätta hur de själva kan

förutsättningar man har. Prata även om vad uttrycket

agera för en mer rättvis värld.

“leken är barnets arbete” betyder. Varför är lek och vila 		
viktigt?
6. Vad hjälper eleverna till med hemma? Vilka uppgifter är 		
tråkiga, vilka är roliga?
7. Be eleverna intervjua någon de känner om vad Sveriges
lag säger om barnarbete.

38

LEKTION 8 - RÄTT TILL LEK OCH VILA

Hafiz berättelse
Hafiz är elva år gammal och kommer från
Palestina. Han bor i det oroliga och konfliktfyllda området Gaza i en stad som heter
Zatoun. Han har sju syskon och hans pappa
dog för sex månader sedan. Sedan dess har
Hafiz tagit ett stort ansvar för att försörja
familjen.
Varje dag tvättar Hafiz bilfönster i den största
korsningen i centrum. Lönen för det hårda
arbetet i den gassande solen är inte stor, men

den är nödvändig för att familjen ska klara
sig. Även om livet är hårt och uttröttande så
får Hafiz gå i skolan. Ibland måste han ändå
stanna hemma eftersom han är så trött efter
föregående dags arbete att det är svårt att
vara koncentrerad. Under sommaren har Hafiz
sommarlov i två månader, men han väntar
inte speciellt ivrigt på att skolan ska sluta, för
sommaren innebär inte avslappnande lov och
roliga lekar för honom. I stället väntar långa
och heta arbetsdagar i vägkorsningen.

LEKTION 8 - RÄTT TILL LEK OCH VILA
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9

RÄTT

– ATT DELTA OCH UTTRYCKA SIN ÅSIKT
Artikel 12:
Du har rätt att säga vad du tycker.
Vuxna måste lyssna på dig.

ARTIKEL 15:

•

Axams berättelse (s. 42).

Du har rätt att starta och vara med i

•

Förbered frågor som du vet kan
vara intressanta för dina elever
att ta ställning kring (se övning
på s. 41).

fredliga föreningar och organisationer.

SYFTE:
Att prata om var och hur eleverna själva
kan påverka och uttrycka sin åsikt.
Vi förstår hur våra egna attityder och
beteendemönster inverkar på hur andra
människor förhåller sig till oss och på hur
de lyssnar till våra åsikter.
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Tillbehör:

LEKTION 9 - RÄTT ATT DELtA OCH UTTRYCKA SIN ÅSIKT

ÖVNING:
FYRA HÖRN
GÖR SÅ HÄR:
Fyra hörn är en värderingsövning, där eleverna tar ställning
till en för temat relevant fråga. Samtidigt som frågan ställs
presenteras fyra olika svarsalternativ, varav ett alltid måste
vara öppet (eget förslag). Varje svarsalternativ tilldelas ett
ställning till frågan genom att ställa sig i det av rummets

och unga har begränsade möjligheter

Därefter ställer läraren följdfrågor till eleverna i respektive

att påverka frågor som berör dem. De

hörn utifrån deras ställningstagande. Nedan finns några

har även uppmärksammat att det är

förslag, men utarbeta gärna frågor om det som du vet kan
vara intressant för eleverna i din klass att ta ställning kring.

1. Tycker du att maten i skolan är god? (Introduktion för att

c) ibland

stor skillnad mellan olika regioners och
kommuners möjlighet att påverka i
olika sammanhang.

Förslag på frågor:

b) nej

och beslutsfattande i alla sammanhang

• FN har kritiserat Sverige för att barn

fyra hörn som motsvarar det valda svarsalternativet.

a) ja

• Ett barn har rätt att delta i diskussioner
som berör barnet.

hörn av det rum man är i. Eleverna ombeds sedan att ta

eleverna ska förstå hur övningen går till)

Bra att veta:

• Målen för regeringens ungdomspolitik är att alla ungdomar ska ha
tillgång till välfärd och att alla ungdomar
ska ha möjlighet till inflytande.

d) annat
2. Var upplever du att du har störst möjlighet att säga vad
du tycker?
a. hemma
b. i skolan
c. i min förening
d. annat
3. I vilka frågor har du rätt att säga vad du tycker?
a) frågor som rör barn
b) frågor som rör skolan
c) alla frågor
d) annat

LEKTION 9 - RÄTT ATT DELtA OCH UTTRYCKA SIN ÅSIKT
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Axam agerar för
en bättre värld
Mohamed Axam Maumoon är 15 år och kommer
från Maldiverna. Landet ligger mitt i Indiska
oceanen och består av nästan 1 200 små paradisöar. Tusentals turister reser hit varje år för att
bada, snorkla och sola på de vita stränderna.
Men Axam, och många andra, är rädda för att
klimatförändringarna kommer att höja havsytan
så att landet sjunker. Det skulle faktiskt kunna
hända. Maldivernas högsta punkt ligger bara
2,3 meter över havet.
För att uppmärksamma problemen på Maldiverna
åkte Axam till Köpenhamn i december 2009.
Där talade han till världens ledare, som hade
samlats för att besluta hur de ska bekämpa
klimatförändringarna. Axams mål var att få dem
att fatta ett beslut som kan rädda hans land.
I Köpenhamn deltog Axam i ett möte som
UNICEF hade anordnat för att föra fram ungas
åsikter. På mötet fanns 160 ungdomsrepresentanter från 44 olika länder. Axam blev utvald att
tala på konferensen som gästades av intresseorganisationer, politiker och andra relevanta
aktörer. Det viktigaste budskapet i hans tal var
att ledarna måste göra något snabbt!
”Eftersom framtiden tillhör barnen, måste ni
tänka på hur gamla era barn kommer vara år
2050. Kommer de att kunna se vad vi har sett?
Kommer de kunna uppleva det vackra liv vi lever
nu? Vi är sent ute – men inte för sent. Tro mig,
den bästa tiden att agera är nu!” Axam, 15 år.
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10

RÄTTIGHETER
– OCH REGLER
Artikel 13:
Du har rätt att söka, ta emot och sprida
information, så länge du respekterar

Tillbehör:

andras rättigheter.

•

Papperslappar att skriva på.

SYFTE:
Att eleverna förstår att det i deras
rättigheter också ingår ett ansvar att
respektera andras rättigheter.

LEKTION 10 - RÄTTIGHETER OCH REGLER
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IDÈER TILL FORTSATT ARBETE:

ÖVNING:
MIN ROLL I SKOLAN
OCH I SAMHÄLLET

•

ofta vad man inte får göra. Varför är
det så?
•

regeln ”Stöka inte i klassen!” kan
man tänka sig rättigheten ”Alla har

1. 	Dela in eleverna i grupper på 3–4 personer.

rätt till ett lugnt och tryggt klassrum”.

Ge tio papperslappar till varje grupp.

av barnkonventionen på s. 12–13 i lektion 1.

ett lösningsfokus.

att alla ska få dessa rättigheter tillgodosedda. Exempelvis:

tillgång till sina rättigheter.

Alla barn ska skyddas mot kränkande behandling, hur kan
•

Fundera över vilka regler föräldrar

detta krav?

eller skolans personal ansvarar över

Om du har rätt att göra dig hörd, så kan du ta ansvar för att

och vilka regler som eleverna själva

alla ska bli hörda genom att lyssna på och respektera

har ansvar för.

•

Var det svårt att hitta på ansvar? Varför?

•

Betonar er skolas regler rättigheterna eller ansvaret?
Varför?
Vilka rättigheter skulle eleverna vilja ha, som de inte
upplever att de har idag?
Vilka rättigheter och ansvar har barn enligt svensk lag?
Intervjua ett syskon, en förälder, en kompis eller någon
annan som kan ge sitt perspektiv på frågan.
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Eleverna ritar eller skriver om sitt
ansvar för att säkerställa att alla får

4. Följ upp arbetet med en diskussion:

•

•

dem reflektera över hur vi kan hjälpas åt att ta ansvar för

andras åsikter.

•

Gör nya regler till klassen som
betonar rättigheterna och som har

alla elever hjälpas åt för att skolan ska kunna leva upp till
•

•

är viktigast att de har, på papperslapparna. Ta gärna hjälp 		

3. När grupperna har skrivit sina viktigaste rättigheter, be

•

Fundera över vilka rättigheter som
ingår i skolans regler. Exempel: Till

GÖR SÅ HÄR:

2. Be grupperna att tänka över vilka rättigheter som de tycker

Klassens och skolans regler betonar

LEKTION 10 - RÄTTIGHETER OCH REGLER

ÖVNING:
HETA STOLEN
GÖR SÅ HÄR:

TIPS FÖR MER INSPIRATION OM
BARNKONVENTIONEN OCH DE
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
www.millenniemalen.nu

Sätt er i en halvcirkel. Läs upp nedanstående påståenden

www.worldschildrensprize.org

och be eleverna ta ställning för eller emot genom att resa sig

www.inflytandehandboken.se

(håller med) eller sitta kvar (håller inte med). Ställ sedan
följdfrågor utifrån hur de har svarat, så att eleverna får
utveckla sina ställningstaganden. Syftet med uppgiften är
att reflektera kring rättigheter på olika nivåer.
Påståenden:
1. Det är rimligt att tro att millenniemålet som handlar om 		
att alla barn ska gå i grundskolan, är uppfyllt till 2015.
2. Fattigdomen i världen kommer att försvinna helt inom
femtio år.
3. Det kommer aldrig fungera att alla världens människor
ska ha samma levnadsstandard.
4. Alla människor är lika mycket värda.
5. I Sverige behandlas alla människor lika oavsett kön,
hudfärg eller ålder.
6. I Sverige lever vi efter barnkonventionen.
7. Att få gå i skola är en mänsklig rättighet.
8. Det går att göra världen till ett ställe där alla
människor har det bra.

LEKTION 10 - RÄTTIGHETER OCH REGLER
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