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I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi vill fira det med en fototävling för 
barnets rätt!

Barnkonventionen innehåller varje barns rätt och är både ett kunskapsmål och en del av skolans värdegrund. 
För att göra det lätt för dig som arbetar som lärare har vi tagit fram fyra enkla övningar som sammanfattar 
vad Barnkonventionen är. Övningarna riktar sig till elever i åk. 4-7 och är exempel på hur du kan jobba med 
Barnkonventionen enligt Lgr 11 (se baksidan).

Barnkonventionen fyller 25 år!
Den fjärde övningen i detta material är upplagd som en fotouppgift där klassen kan vara med och tävla. En 
vinnarklass kommer få möjlighet att presentera sina bilder för några av Sveriges högsta politiker och beslutsfattare 
på ett möte i Stockholm den 20 november när Barnkonventionen fyller 25 år. Läs mer om tävlingsreglerna på sid 7.

Det finns även möjlighet att anmäla intresse för en gratis workshop under perioden 
den 15 september till den 3 november. Se Lyssna.nu för mer info.

Bakom Lyssna.nu står sju organisationer och en myndighet som tillsammans vill 
arbeta för att alla barn i Sverige ska förstå Barnkonventionen.

HEJ! 

GRATIS
WORKSHOP!

FOTOTÄVLING

FÖR 

ÅK. 4-7

På webbplatsen hittar du mer skolmaterial från alla oss. 



Målet: Alla deltagarna ska känna till att Barnkonventionen gäller för alla 
under 18 år.

Tid:  5 – 20 minuter
Material: Papper, kritor eller färgpennor

Gör så här:  Be eleverna rita ett barn på ett papper. Det är viktigt att du inte ger mer detaljerade instruktioner 
än så. Efter en stund avbryter du ritandet och ber eleverna reflektera över hur de tänkte. När är 
man ett barn? Vad är typiskt för ett barn? Varför valde de att rita just det de gjorde?

Checklista:  Enligt Barnkonventionen är man ett barn tills man fyller 18 år då man blir vuxen och myndig.  
En 17-åring är alltså ett barn, precis som en 2-åring.

 I Sverige bor ca 9,5 miljoner människor varav 2 miljoner är barn. Alla människor i hela världen  
har mänskliga rättigheter. Vuxna har ett ansvar att se till att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda.

ÖVNING 1
VEM ÄR ETT BARN?

INNAN DU BÖRJAR

Tänk på att ha ett reflekterande förhållningssätt när ni gör övningarna. Det finns inga rätt eller 
fel utan låt eleverna prata fritt och göra sina egna tolkningar. Avsluta varje övning med att 
pricka av punkterna i checklistan.

Det kommer säkert vara något eller några barn i klassen som får eller har fått sina rättigheter 
kränkta och som känner igen sig i övningarna. Det kan handla om krigsupplevelser, barn på flykt, 
föräldrar eller andra vuxna som missbrukar, vuxna som inte lyssnar, mobbing eller föräldrar 
som slår eller kränker på andra sätt. Ha beredskap för de reflektioner som kan komma upp, 
och följ upp omedelbart om du misstänker pågående kränkningar. Mer info om detta och 
kompletterande material till varje övning hittar du på Lyssna.nu 

Sist men inte minst, ha roligt!
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Målet: Att deltagarna ska känna till vad en rättighet är och förstå att det 
kan innebära många olika saker.

Tid:  5 – 15 minuter
Material: Ev post-it-lappar, whiteboard

Gör så här:  Be barnen diskutera i små grupper eller i par vad en rättighet är. Det är en svår fråga – 
poängtera gärna att det inte finns några enkla svar, och försök att inte styra diskussionerna. 
Eleverna kan skriva sina förslag på post-it lappar. Be eleverna berätta vad de har kommit fram 
till genom att sätta upp sina post-it-lappar på tavlan. 

  Någons rättigheter är någon annans skyldigheter. Barn har skyldigheter, men de har aldrig 
skyldigheter för att få sina grundläggande rättigheter. I skolan eller hemmet kan det finnas 
andra rättigheter (som lördagsgodis), som följs av regler eller skyldigheter (som att städa sitt 
rum), men de ska inte blandas ihop med Barnkonventionens rättigheter som är ovillkorade.

Checklista:  Det är de vuxnas och statens ansvar att barnets rättigheter uppfylls.

  Barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna kommer aldrig med några villkor. Man får 
dem automatiskt när man föds och behöver inte göra något för att förtjäna dem.

ÖVNING 2
VAD ÄR EN RÄTTIGHET?

BARNKONVENTIONEN

25 ÅR
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Målet:  Alla deltagare ska veta vad en FN-konvention är samt känna till att 
Barnkonventionen finns.

Tid:  15 – 45 minuter
Material: Post-it-lappar eller dylikt, Barnkonventionen finns i sin helhet på 

Lyssna.nu 

Gör så här:  Utgå från bilderna på barn som klassen gjort. Be eleverna enskilt eller i grupp att lista saker som 
barnet på bilden har rätt att få respektive rätt att slippa. Försök att ge så få exempel som 
möjligt, för att inte styra eleverna. Om du vill kan du begränsa antalet rättigheter till sju av varje 
sort.

 Låt eleverna redovisa sina konventioner och diskutera lite hur de tänkte. Fånga sedan upp 
genom att berätta att det var precis så här det gick till när Barnkonventionen skrevs. Män och 
kvinnor från olika länder satte sig ner i FN och funderare och diskuterade i flera år på vad barn 
har rätt att få och rätt att slippa. Resultatet blev FN:s Konvention om barnets rättigheter. 

Checklista:  Eleverna har gjort sina egna Barnkonventioner. Diskutera vilka konventioner de själva skulle skriva 
under. Finns det några länder som de inte tror skulle skriva under konventionerna. Varför i så fall?

 En konvention är en samling regler som FN tar fram och att länderna i världen kan välja att skriva 
under eller låta bli.

 Berätta att Barnkonventionen är viktig för barn över hela jorden och gäller i både fattiga  och rika 
länder.

ÖVNING 3 
GÖR EN KONVENTION!

Dela ut Barnkonventionen och berätta att alla 54 artiklar 
är lika viktiga, att de gäller för alla barn under 18 år och 
att rättigheterna hör ihop med varandra. Ge eleverna 
tid att själva läsa och reflektera kring vilka rättigheter 
som finns och om det är några de tycker saknas.
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Mål:  Alla deltagarna ska förstå varför grundprinciperna finns och vad de 
betyder. Alla ska ha förståelse för hur Barnkonventionen ser på barn. 

Tid:  30 – 120 minuter
Material:  Papper och pennor

Gör så här:  Alla 54 artiklar i Barnkonventionen är lika viktiga. Men grundprinciperna, artikel 2, 3, 6 och 12 är bra att 
lägga extra tid på. Har vi förstått grundprinciperna har vi förstått Barnkonventionen. Se baksidan.

 Förklara de fyra grundprinciperna i helklass. Berätta att grundprinciperna kan användas som 
glasögon när vi tittar på hur något lever upp till Barnkonventionen. Det kan vara ett enskilt 
beslut (att bygga en väg), en verksamhet (ett elevråd) eller en rättighet (rätten till skola).

 Dela in klassen i smågrupper och ge varje grupp i uppgift att undersöka hur något lever upp 
till Barnkonventionen. Förslag på saker att undersöka är: elevrådet, skolan, familjen, 
sjukvården, skolgården, någon aktuell händelse eller ett beslut i kommunen ni bor. 

 Skriv det som ska undersökas stort på ett papper, tex ELEVRÅDET. Ta fyra papper, en för 
varje grundprincip. Barnen ska nu reflektera över om de fyra grundprinciperna är uppfyllda för 
elevrådet, vad som saknas och vad som kan förbättras. De kan skriva, rita eller sätta lappar på 
pappren, beroende på vad som passar i gruppen. När eleverna har koll på grundprinciperna 
är det dags att TÄVLA!

 Frågor för att komma igång:
 Barnets bästa: Är elevrådsmötena på barns eller vuxnas villkor? På vilket sätt? Leder mötena 

till att förbättra för varje barn i skolan?
 Liv och utveckling: Ger elevrådet möjlighet för barn att växa och utvecklas? 
 Icke-diskriminering: Arbetar elevrådet med allas möjlighet att göra sina röster hörda? Finns 

det personer eller grupper som diskrimineras? 
 Rätten att komma till tals: Är elevrådet en riktig möjlighet för eleverna att påverka? Lyssnar de vuxna?
 
Checklista: Förstärk elevernas insikter i att konventionens artiklar hör ihop och går in i varandra.
 Konventionen ska läsas som en helhet.

ÖVNING 4
GRUNDPRINCIPERNA

BARNKONVENTIONEN

25 ÅR



Om tävlingen
Elever i åk 4-7 tävlar klassvis med fyra foton per klass, ett foto för varje grundprincip. En lärares kontaktuppgifter och en motivering 
för varje bild måste anges för att tävlingsbidraget ska vara giltigt. Läraren laddar upp bilderna på Lyssna.nu under perioden den 
15 september till den 3 november 2014.

Vinst
Vinnarklassen får möjlighet att presentera sina bilder på en utfrågning med några av Sveriges högsta politiker och 
beslutsfattare i Stockholm den 20 november när Barnkonventionen fyller 25 år. Resa till Stockholm med övernattning på 
vandrarhem ingår. Ytterligare tre klasser kan vinna en klassuppsättning med örngott med text om Barnkonventionen. Alla 
tävlingsbidrag kan komma att spridas via webb och sociala medier samt i en fysisk utställning. Eventuell vinstskatt betalas av 
vinnaren och vinstvärdet kan inte bytas mot kontanter.

Jury
En jury bestående av representanter från samarbetsprojektet Lyssna.nu väljer ut de vinnande bidragen. Juryns beslut kan 
ej överklagas.

Upphovsrätt och nyttjanderätt
Tävlingsdeltagaren behåller upphovsrätten till sin bild. Vid behov kan redigering och beskäring komma att göras i samband 
med utställningen. Fotografen har inte rätt till ersättning i samband med utställningen eller annan spridning av bilden. 
Alla bidrag som skickas in till tävlingen kommer visas upp på Lyssna.nu och kan komma att användas i de arrangerade 
organisationernas kommunikation på webben, sociala medier och i trycksaker. De tävlande godkänner genom sitt 
deltagande tävlingsvillkoren. Om det skulle uppkomma något som gör det olämpligt att ställa ut bilden meddelar ansvarig 
lärare tävlingsledningen och bilden utesluts från tävlingen.

Godkännande av avbildade personer
Om personer under 18 år är avbildade på fotona ska godkännande från målsman begäras in då bilderna kan komma att 
användas enligt punkten ovan. Den ansvarige läraren bär ansvaret för att godkännande finns innan fotot laddas upp på 
Lyssna.nu
 
Vid frågor om tävlingsregler eller projektet kontakta Johanna Uhr, projektledare på johanna.uhr@bris.se

FOTOTÄVLING
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FOTA FÖR
DINA 

RÄTTIGHETER

Dela ut de fyra fotouppgifterna som följde med detta utskick. Låt eleverna fota vad 
Barnkonventionen betyder för dem. Här finns inga rätta svar utan vi är nyfikna på vilka 
tankar och kreativa idéer som finns hos barnen. 
Genom att delta i tävlingen kan eleverna vara med och sprida kunskaperna vidare 
till andra barn och vuxna. Ladda upp bilderna på Lyssna.nu senast den 3 november.



Skolans mål 
Är att varje elev kan uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på mänskliga rättigheter och 
grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter (Lgr 11). 

Samhällskunskap åk. 4-6 Lgr 11 
Undervisningen ska bland annat behandla följande centrala innehåll: De mänskliga rättigheterna, deras innebörd 
och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter.

Samhällskunskap åk. 7-9 Lgr 11
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla de mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i 
enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

GRUNDPRINCIPERNA

SKOLANS MÅL OCH RIKTLINJER

Artikel 2 handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
Det innebär att Barnkonventionen gäller för alla barn oavsett var de 
föds eller under vilka förhållanden de växer upp. Det spelar ingen roll 
vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden, om barnet är 
flicka eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud barnet tror på, om 
barnet har en funktionsnedsättning eller om barnet är rikt eller fattigt. 
Barnkonventionen är tydlig – ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 handlar om barnets bästa. När beslut fattas som rör barn, 
ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Det gäller stora 
som små beslut. Artikel 3 vill säkerställa att barn prioriteras när 
samhällets resurser ska fördelas.  

Artikel 6 handlar om att varje barn har rätt till liv och utveckling. 
Rätten till liv förbjuder dödstraff och livstids fängelse för de som är under 18 
år. Barn ska också ha tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och en acceptabel 
levnadsstandard. Det är de vuxnas ansvar att skapa en trygg och säker uppväxt för 
varje barn med möjlighet att växa och utvecklas. 

Artikel 12
Varje barn ska ha inflytande i samhället och ha möjlighet att tycka till i frågor som rör henne 
eller honom. Vuxna har en skyldighet att lyssna på barn och ta deras åsikter på allvar. Ju äldre 
man blir desto större möjligheter ska man ha att påverka. Det är vuxnas ansvar att se till att 
barns åsikter kommer fram. Barn har rätt att yttra sig och att få information på ett sätt som de 
förstår. Ytterst handlar artikel 12 om respekt, att bli tagen på allvar och att kunna påverka sitt 
liv och sin omvärld även om man inte har rösträtt. 


