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ÖVNING:
ARTIKEL 3:

Vid alla beslut som rör barn ska i första 
hand det som bedöms vara barnets 

bästa beaktas. 

BARNETS BÄSTA
FÖRST

LÅT BARNEN VETA SIN RÄTT
Barnfondens verktygslåda

Syfte: Att öka kunskapen om att varje barn har särskilda 
rättigheter som ska tillvaratas, samt att alla barn har rätt att 
bli behandlade jämlikt oberoende vem man är eller var man 

bor. Vi diskuterar olika människors behov och rättigheter 
utifrån konkreta situationer.



ÖVNING:
TIPSRUNDAN

GÖR SÅHÄR:

1. Sätt upp lapparna runt om 
i klassrummet eller i skolan.

2. Dela in barnen parvis,
dela ut svarslappar och be barnen 
komma på ett lagnamn.

3. Låt barnen gå tipsrundan.

4. Samla sedan gruppen och be 
dem byta svar med varandra, gå 
sedan igenom de rätta svaren.

MATERIAL:

Pappersark med 

frå
gor 

Svarslappar och 

pennor.

FACIT 6-8 åringar FACIT 9-12 åringar 

1: 1
2: x
3: x
4: x
5: 1
6: x
7: x
8: 1
9: 1
10: x

1: 1
2: x
3: x
4: 1
5: x
6: x
7: 1
8: x
9: x

Tipsrundan
Tipsrundan består av frågor kopplade till barns rättigheter. Den ÿnns i två 
versioner, en för 6-8-åringar, samt 9-12-åringar. Frågorna kan med fördel 
sättas upp i början av veckan så att nya besökande barn kan gå tipsrundan.



ÖVNING:
TIPSRUNDAN

GÖR SÅHÄR:

1. Sätt upp lapparna runt om 
i klassrummet eller i skolan.

2. Dela in barnen parvis,
dela ut svarslappar och be barnen 
komma på ett lagnamn.
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1: 1
2: x
3: x
4: 1
5: x
6: x
7: 1
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Tipsrundan
Tipsrundan består av frågor kopplade till barns rättigheter. Den ÿnns i två 
versioner, en för 6-8-åringar, samt 9-12-åringar. Frågorna kan med fördel 
sättas upp i början av veckan så att nya besökande barn kan gå tipsrundan. 1.

HUR LÄNGE RÄKNAS MAN 
SOM BARN ENLIGT 

BARNKONVENTIONEN?

1. 18 år

X. 15 år

2. Tills man börjar arbeta



2.
ÄR DET OKEJ ATT

SLÅ ETT BARN?

1. Ja, om barnet gjort något dumt

X. Nej, det är aldrig okej

2. Ja, men inte hårt



2.
ÄR DET OKEJ ATT

SLÅ ETT BARN?

1. Ja, om barnet gjort något dumt

X. Nej, det är aldrig okej

2. Ja, men inte hårt

Pappersark med 

frå
gor 

Svarslappar och 

pennor.

3.
HAR BARN RÄTT

ATT SÄGA VAD DE VILL?

1. Nej, eftersom de är så unga

X. Ja, men utan att göra någon 
illa eller säga något illa 

om någon annan

2. Ja, barn får säga exakt 
vad som helst



4.
VILKA BARN

ÄR MEST VÄRDA?

1. Alla som är födda i januari

X. Inga, eftersom alla är lika 
mycket värda

2. De äldsta barnen



4.
VILKA BARN

ÄR MEST VÄRDA?

1. Alla som är födda i januari

X. Inga, eftersom alla är lika 
mycket värda

2. De äldsta barnen

5.
HUR MÅNGA PUNKTER

INNEHÅLLER 
BARNKONVENTIONEN?

1. 54

X. 30

2. Inga alls



6.
PÅVERKAS BARNS 
RÄTTIGHETER AV 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR?

1. Nej, klimatförändringarna 
är inte så allvarliga

X. Ja, på �era sätt. Till exempel så 
hotas barns rätt till trygghet och 

skydd under naturkatastrofer och 
avgaser och utsläpp påverkar 

rätten till god hälsa

2. Nej, eftersom klimatförändringarna 
handlar om miljön och naturen, de 

påverkar inte människor

7.
VARFÖR GÅR 

MAN I SKOLAN?

1. För att föräldrarna ska 
kunna ha ledigt

X. För att utvecklas och 
lära sig saker

2. För att kunna skolka



7.
VARFÖR GÅR 

MAN I SKOLAN?

1. För att föräldrarna ska 
kunna ha ledigt

X. För att utvecklas och 
lära sig saker

2. För att kunna skolka



8.
HUR MÅNGA TIMMAR

SKÄRMTID SKA ETT BARN HA?

1. Det är upp till föräldrarna eller
vårdnadshavarna att bestämma

X. Så många som barnet själv vill

2. Helst åtta timmar per dag



8.
HUR MÅNGA TIMMAR

SKÄRMTID SKA ETT BARN HA?

1. Det är upp till föräldrarna eller
vårdnadshavarna att bestämma

X. Så många som barnet själv vill

2. Helst åtta timmar per dag

1. Nej, klimatförändringarna 
är inte så allvarliga

X. Ja, på �era sätt. Till exempel så 
hotas barns rätt till trygghet och 

skydd under naturkatastrofer och 
avgaser och utsläpp påverkar 

rätten till god hälsa

2. Nej, eftersom klimatförändringarna 
handlar om miljön och naturen, de 

påverkar inte människor

9.
FÅR BARN UTÖVA VILKEN

RELIGION SOM HELST?

1. Ja, vilken som helst 
eller ingen alls

X. Nej

2. Ja, barnet måste 
utöva en religion



10.
HUR MÅNGA ÅR HAR SVERIGE 
SKYLDIGHET ATT SE TILL ATT 

BARN FÅR GÅ I SKOLAN 
UTAN ATT BETALA?

1. Inga alls,det bestämmer man själv

X. 10 år

2. 10 år, plus gymnasietiden



10.
HUR MÅNGA ÅR HAR SVERIGE 
SKYLDIGHET ATT SE TILL ATT 

BARN FÅR GÅ I SKOLAN 
UTAN ATT BETALA?

1. Inga alls,det bestämmer man själv

X. 10 år

2. 10 år, plus gymnasietiden

TIPSRUNDAN - SVARSBLANKETT  6-8 åringar
FRÅGOR OM BARNS RÄTTIGHETER
OCH BARNKONVENTIONEN

LAGNAMN: 

RINGA IN DET RÄTTA SVARET:

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

1    x    2

1    x    2
1    x    2

1    x    2

1    x    2

1    x    2
1    x    2

1    x    2
1    x    2
1    x    2



TIPSRUNDAN - SVARSBLANKETT  6-8 åringar

1.
Barnkonventionen togs fram av 

FN´s generalförsamling
1989. FN är en förkortning för 

Förenta Nationerna, men
vad heter det på engelska?

1. United Nations

X. United Countries

2. Finns inte på engelska,
det är en svensk organisation



TIPSRUNDAN - SVARSBLANKETT  6-8 åringar

1.
Barnkonventionen togs fram av 

FN´s generalförsamling
1989. FN är en förkortning för 

Förenta Nationerna, men
vad heter det på engelska?

1. United Nations

X. United Countries

2. Finns inte på engelska,
det är en svensk organisation

2.
Amina får bara använda sin iPad och dator 
två timmar per dag, medan hennes kompis 

Johan får använda sin dator fyra timmar per 
dag. Amina tycker att det här är orättvist och 

säger att hennes föräldrar bryter mot 
barnkonventionen.

Gör hennes föräldrar det? 

1. Ja eftersom alla ska behandlas lika

X. Nej, det ÿnns inget sådant skrivet 
i barnkonventionen

2. Ja, eftersom det blir orättvist annars



3.
Sverige är ett kristet land vilket 

innebär att kristendom är 
den enda religion som får

utövas i Sverige. 

1. Stämmer

X. Nej, barn får utöva vilken 
religion de själva vill, eller ingen alls

2. Nej, barn får inte utöva religion 
enligt barnkonventionen 



3.
Sverige är ett kristet land vilket 

innebär att kristendom är 
den enda religion som får

utövas i Sverige. 

1. Stämmer

X. Nej, barn får utöva vilken 
religion de själva vill, eller ingen alls

2. Nej, barn får inte utöva religion 
enligt barnkonventionen 

4.
Grundskolan ska vara:

1. Obligatorisk, kostnadsfri och 
tillgänglig för alla

X. Obligatorisk, men den kan 
kosta pengar i vissa städer

2. Kostnadsfri, frivillig och 
tillgänglig för alla 



5.
Påverkas barns rättigheter av 

klimatförändringar?

1. Nej, klimatförändringarna 
är inte så allvarliga

X.  Ja, på �era sätt. Till exempel så hotas 
barns rätt till trygghet och skydd under 

naturkatastrofer och avgaser och 
utsläpp påverkar rätten till god hälsa

2. Nej, eftersom klimatförändringarna 
handlar om miljön och naturen, 

de påverkar inte människor



6.
Jasmines pappa är egenföretagare 

och skulle behöva hennes hjälp några 
dagar på jobbet. Vilket innebär att
hon missar skolan, är det här okej? 

1. Ja, så länge Jasmines pappa 
meddelar skolan

X. Nej, eftersom det hindrar 
barnets skolgång

2. Ja, eftersom det ÿnns lagar som 
säger att man ska hjälpa familjen



7.
Hur många länder har 

skrivit under
barnkonventionens regler?

1. 196

X. 192

2. 91



7.
Hur många länder har 

skrivit under
barnkonventionens regler?

1. 196

X. 192

2. 91

1. Ja, så länge Jasmines pappa 
meddelar skolan

X. Nej, eftersom det hindrar 
barnets skolgång

2. Ja, eftersom det ÿnns lagar som 
säger att man ska hjälpa familjen

8.
Mica går i skolan mellan 9-17 

varje dag. När han kommer hem 
måste han läsa läxor både innan 
och efter middagen. Det gör att 

han inte har någon fritid. 
Är det okej?

1. Ja, det är upp till föräldrarna att 
bestämma hur mycket deras barn ska plugga

X. Nej, det är inte okej. Barn ska ha rätt
till fritid enligt barnkonventionen

2. Det beror på vilket land man bor i.
Inom EU har alla barn rätt till fritid



9.
Eriks mamma lägger ut �era 

bilder på honom på Facebook. 
Erik vill inte alls att bilderna ska 
postas. Har hans mamma ändå 

rätt att lägga upp bilderna?

1. Ja, det är upp till föräldrarna 
att bestämma

X. Nej, barn har rätt till ett eget 
privatliv, och att lägga upp privata bilder 

utan tillåtelse är inte tillåtet 

2. Eriks mamma har rätt att lägga upp en 
bild utan tillåtelse, men inte �era



1. 196

X. 192

2. 91

TIPSRUNDAN - SVARSBLANKETT 9-12 åringar
FRÅGOR OM BARNS RÄTTIGHETER
OCH BARNKONVENTIONEN

LAGNAMN: 

RINGA IN DET RÄTTA SVARET:

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

1    x    2

1    x    2
1    x    2

1    x    2

1    x    2

1    x    2
1    x    2

1    x    2
1    x    2

ÖVNING:



1. Ja, det är upp till föräldrarna att 
bestämma hur mycket deras barn ska plugga

X. Nej, det är inte okej. Barn ska ha rätt
till fritid enligt barnkonventionen

2. Det beror på vilket land man bor i.
Inom EU har alla barn rätt till fritid

TIPSRUNDAN - SVARSBLANKETT 9-12 åringar

ÖVNING:
KLIPPDOCKAN
GÖR SÅHÄR:

1. Be barnen att välja varsin 
docka och ett miljöark.

2. Låt barnen klä sin docka med 
kläder och accessoarer och 
placera ut dockan på miljöarket. 

Skapa en vägg/plats för barnen
att sätta upp sina dockor
på när de är klara. Diskutera
barnens val av kläder och
accessoarer – varför ÿck exempelvis 
den asiatiska tjejen en dator? Har 
barn som bor i ett fattigt område 
samma rättigheter som barn som 
bor i ett rikt område? (eller liknande 
frågor)?

Klippdockan
Klippdockan är en tidsoberoende lek där barnen får re–ektera över hur
barn i andra delar av världen har det. Syftet är att visa på likheter och
skillnader mellan barnen. 



1. Ja, det är upp till föräldrarna att 
bestämma hur mycket deras barn ska plugga

X. Nej, det är inte okej. Barn ska ha rätt
till fritid enligt barnkonventionen

2. Det beror på vilket land man bor i.
Inom EU har alla barn rätt till fritid

TIPSRUNDAN - SVARSBLANKETT 9-12 åringar

ÖVNING:
KLIPPDOCKAN
GÖR SÅHÄR:

1. Be barnen att välja varsin 
docka och ett miljöark.

2. Låt barnen klä sin docka med 
kläder och accessoarer och 
placera ut dockan på miljöarket. 

Skapa en vägg/plats för barnen 
att sätta upp sina dockor
på när de är klara. Diskutera 
barnens val av kläder och 
accessoarer – varför ÿck 
exempelvis den asiatiska tjejen 
en dator? Har barn som bor i ett 
fattigt land samma rättigheter 
som barn som bor i ett rikt land? 
(eller liknande frågor)?

Klippdockan
Klippdockan är en tidsoberoende lek där barnen får re–ektera över hur
barn i andra delar av världen har det. Syftet är att visa på likheter och
skillnader mellan barnen. 

1. Ja, det är upp till föräldrarna 
att bestämma

X. Nej, barn har rätt till ett eget 
privatliv, och att lägga upp privata bilder 

utan tillåtelse är inte tillåtet 

2. Eriks mamma har rätt att lägga upp en 
bild utan tillåtelse, men inte �era

KLIPPDOCKAN















MED ANDRA

Materialet har tagits fram med stöd av Sida genom Forum Civ. 
Barnfonden ansvarar för innehållet.


