
En handbok om barnets rättigheter
FÖR KLASSERNA 3 - 6



Utarbetare av källmaterialet:
Veera Videnius

Redaktion:
Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino 
Sarkia och Tanja Suvilaakso 

Översättare: 
Sanna Wolin 

Tryckning:
T-print Ky, Hyvinge

Ombrytare:
T-Print 

Illustrationer:
Mika Raita

Fotografi er:
Information fi nns i samband med bilderna.
Framsidans bild © Kuvapörssi Oy

Berättelserna om barnen:
Grundar sig på UNICEFs äkta berättelser 
från fältet runtom i världen. Berättelserna 
är inte beskrivningar av det liv barnen på 
fotografi erna lever.

UNICEF har fått Utrikesministeriets stöd 
som är avsett för medborgarorganisationers 
informationsverksamhet för utgivningen av 
denna publikation. Åsikterna som förs fram i 
publikationen är inte nödvändigtvis Utrikes-
ministeriets offi ciella ståndpunkter.

© UNICEF 2004
Ny upplaga 2009 

Kopiering tillåten i undervisningssyfte

Finlands UNICEF rf
www.unicef.fi 

A Peace Child International Project: Stand Up Speak 
Out - A Book About Children’s Rights. 2002.

Maailman lasten UNICEF - Opiskeluaineistoa lapsen 
oikeuksista ja UNICEFista. 1995. Suomen UNICEF 
-yhdistys r.y.

Susan Fountain: Education for Development - A 
Teacher’s Resource for Global Education. 1995. 
UNICEF

Susan Fountain: It’s Only Right! - A Practical Guide to 
Learning About the Convention on the Rights of the 
Child. 1993. UNICEF

Save the Children and UNICEF: Time for Rights - 
Activities for Citizenship. 2002

Suomen UNESCO -toimikunnan julkaisuja no. 78: 
Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. 2000

Suomen YK-liitto: Yhteiset ihmisoikeutemme. 1998

Finlands UNICEF rf: Maailman lasten UNICEF - 
Opiskeluaineistoa lapsen oikeuksista ja UNICEFista.
1995

Ulkoministeriö: Lapsissa on tulevaisuus
- Lapsen oikeudet kehitysyhteistyössä. 2002

UNICEF: Annual Report 2008

UNICEF:  State of the World’s Children 2009

UNICEF: Progress for Children 2006-2009

Valjakka, Eeva: Näkökulmia lapsen oikeuksiin. 2000

Källor:



Dags för rättigheter! - En handbok om barnets rättigheter 3 TILL LÄRAREN

Till läraren:

Barnets rättigheter - ett medel för etisk uppfostran

Varje samhälle önskar att dess barn mår bra och att de utvecklas till ansvarsfulla och 
kunniga medborgare som aktivt tar del i utvecklingen och omsorgen av den egna 
omgivningen. Ändå fi nns det barn runt om i världen vars grundrättigheter att klara sig, 
att utvecklas och att delta inte förverkligas.

Det fi nns barn i världen som dagligen blir utsatta för våld och utnyttjande. Det fi nns 
barn som arbetar långa dagar utan vila med farliga och psykiskt ansträngande 
arbetsuppgifter. Ännu fl er barn får ingen grundskoleutbildning eller dör alltför 
tidigt av sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas. Rent vatten och ordentliga 
sanitetsutrymmen är sällsynt förekommande lyx. I vissa länder lever barnen mitt i ett 
krig, där de tvingas se och uppleva hänsynslöst våld, till och med fångenskap och tortyr.

De barn, vars grundrättigheter på ett brutalt sätt ständigt utsätts för kränkningar, 
utvecklas inte till vuxna människor som bryr sig om och som underhåller samhället. 
De lär sig inte heller att respektera andra människors rättigheter, utan behandlar andra 
så som de själva har blivit behandlade. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
påverkar inte bara invididen. De syns slutligen i hela samhället som allmän oro 
och våldsamma konfrontationer. Förverkligande eller kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna har alltså konsekvenser på allt och alla i det vardagliga livet.

Det är väldigt viktigt att barn lär sig förstå sina egna rättigheter. Desto mera de vet om 
rättigheterna, desto lättare är det att märka när dessa rättigheter försummas eller rent 
av bryts emot. På det här sättet är det också lättare för barnen att försvara sina egna 
och andra barns rättigheter. Barnen utvecklas och blir ansvarsfulla vuxna med vilja att 
ta ställning och agera lokalt, nationellt och internationellt i arbetet för en
rättvisare värld.

Att bekanta sig med barnets rättigheter är ett bra sätt att börja agera!
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Varför denna handbok?
Handboken presenterar kortfattat barnets rättigheter
samt ger tips om hur läraren kan behandla ämnet
tillsammans med eleverna. Boken baserar sig på
övningar genom vilka eleven får en uppfattning om

vad barnets rättigheter är, samt vilken betydelse de
har för eleven själv och för barn i andra länder.
Syftet är också att utveckla elevernas förmåga att
diskutera och arbeta i grupp samt att bilda åsikter
och uttrycka sig. Övningarna är planerade för
årskurserna 3-6, men om de omformas lite så kan
de också passa för yngre elever.

Innehåll

Avsnittet bekantar läsaren med det centrala innehållet och begreppen i Konventionen om barnets rättigheter 
samt med dess historia. Det innehåller också basinformation om UNICEF och beskriver UNICEFs förhållande 
till Barnkonventionen. Det rekommenderas att läraren bekantar sig med bakgrundsinformationen före 
lektionerna hålls. Avsnittet lämpar sig även som läromaterial och bakgrundsläsning för elever i klasserna 5-6.

A. Vad är Konventionen om barnets rättigheter? .................................................. 5
B. Konventionen om barnets rättigheter – grunden för UNICEFs arbete ............ 6
C. Barnkonventionens historia ............................................................................... 7

• Sammandrag av Konventionen om barnets rättigheter  ................................ 49
• Viktiga begrepp .................................................................................................. 50
• Viktiga åldersgränser i Finland ......................................................................... 51
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Rättigheterna tillhör alla barn
Konventionen om barnets rättigheter är universell till
sin natur. Det betyder att den är gemensam för alla
världens barn (under 18-åringar) och att den är i kraft
med samma innehåll överallt. Rättigheterna i konventio-
nen är grundläggande rättigheter som inte kan avstås
ifrån. De kan inte avstås ifrån eftersom rättigheterna
tillhör barnen på grund av deras mänsklighet och därför
att de är barn. Rättigheterna kan därmed inte heller tas
ifrån dem. Rättigheterna är grundläggande eftersom
man har antecknat rättigheter som är väsentliga för
barnets uppväxt och utveckling.

Varför behövs konventionen?
De stora brotten mot de mänskliga rättigheterna som
har skett i historien, som judarnas förföljelse i Hitlers
nazityskland, ligger bakom uppkomsten av många män-
niskorättsavtal. Sådana här grymma händelser har visat
att man behöver speciella internationella avtal för att
trygga särskilda gruppers - som barnens - ställning inom
staterna. Avtalen tar inte automatiskt bort allt mänskligt
lidande och de garanterar inte heller lycka, men att de
existerar visar att det finns en vilja att kämpa mot orätt-
visor. Slutligen, också om det går långsamt, så har avtalen
en positiv inverkan på de särskilda gruppernas ställning
till exempel vid stiftandet av nya lagar.

Juridiskt bindande för stater
De länder som har ratificerat konventionen binder sig
juridiskt vid den 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 konventionen om barnets
rättigheter. Den första rapporten görs två år efter ratifi-
ceringen, de följande görs vart femte år. Kommittén har
som främsta uppgift att följa med vad staterna gör för

barnens bästa. Den kontrollerar alltså inte enskilda
föräldrars eller individers beteende. Finland är också ett
av de länder som har ratificerat konventionen och avger
därmed regelbundet rapporter om sin verksamhet.

Konventionen om barnets rättigheter är det första
avtalet i historien som är juridiskt bindande för stater
och som omfattande behandlar barnets rättigheter.
Konventionen tvingar stater att agera enligt barnens
bästa, att uppmärksamma deras specialbehov och att
lyssna på deras åsikter. Konventionen förpliktar också
staterna att göra den känd bland medborgarna och att
delta i internationellt utvecklingssamarbete.

Viktig nu och i framtiden
Konventionen om barnets rättigheter har förändrat re-
geringars och enskilda människors attityder mot barn.
Konventionen var och är fortfarande avgörande för att
alla världens barn skall kunna garanteras att de erkänns
som människor och personer samt att de har samma
rättigheter. Även om man har försökt utforma barnets
rättigheter så omfattande som möjligt i konventionen
så betyder det inte att konventionen inte kan förändras.
Nya problem och förändrade omständigheter kräver att
konventionen uppdateras och omvärderas. Det här sked-
de till exempel i maj 2000 när man tillsatte två tilläggs-
protokoll till konventionen: ett om barn i väpnade kon-
flikter och ett annat om handel med barn, barnprostitution
och barnpornografi.

Konventionen kan delas in i tre delar på följande sätt:
Artiklarna 1 - 41 behandlar rättigheter som ett barn har:
• till ett namn • till en nationalitet • att bli behandlat jämlikt
• till utbildning • till föda • till familjeliv • att delta • att
leka • till skydd • till hälsa • till nödhjälp
Artiklarna 42 - 45 behandlar genomförandet av rättighe-
terna i konventionen och övervakningen av detta
Artiklarna 46 - 54 behandlar konventionens giltighet

Vad är Konventionen om barnets rättigheter?A.A.
Konventionen om barnets rättigheter, som även kallas Barnkonventionen, antogs av Förenta Nationernas 
(FN) Generalförsamling år 1989. I konventionen fi nns inskrivet de allmänt godkända uppfattningarna om 
vilka rättigheter alla barn borde ha, oavsett barnets ”hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt”. 
Konventionen om barnets rättigheter uppkom för att trygga barnens speciella behov och deras ställning 
i de vuxnas värld. Konventionen hör till FN:s människorättsavtal och är världens mest omfattande 
människo rättsavtal såväl till innehållet som till antalet länder som har ratifi cerat den. Experter inom 
många olika områden, representanter från UNICEF och andra medborgarorganisationer samt många olika 
staters beslutsfattare deltog i planeringen av konventionen.
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B.B.
UNICEFs arbete grundar sig på Konventionen om barnets rättigheter där barnet garanteras rätt 
till namn, nationalitet, åsikter, tillräcklig utkomst, hälsa, utbildning och fritid. Konventionen fö-
rutsätter också att barnet skyddas mot utnyttjande. UNICEF har spelat en central roll i konventio-
nens utvecklingsprocess redan i tre decennier och har varit med ända sedan processen tog fart.

Ryggraden i UNICEFs verksamhet är långvariga 
bistånds  program genom vilka man försöker förbättra 
barnens situation i utvecklingsländerna inom livets 
olika delområden. Med de intäkter som organisationen 
samlar in utvecklar man bl.a. hälsovården, grundsko-
leutbildningen samt vatten- och sanitetssystemen i 
länder där långt ifrån alla har tillgång till basservice. 
En väsentlig del av UNICEFs arbete är samarbetet med 
staterna, så att dessa på ett riktigt sätt lär sig att följa 
Barnkonventionen och slutligen kan garantera grundrät-
tigheterna jämlikt för alla barn i sina respektive länder.

UNICEF har också bundit sig till att jobba globalt för 
millenniemålen (Millennium Development Goals) som 
FN antog år 2000. Många av dem har starka anknyt-
ningar till barnens liv. Millenniemålen lyfter fram de 
viktigaste målen som redan ingår i Konventionen om 
barnets rättigheter 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. Målen är att:

1. Halvera antalet människor som lever i fattigdom
2.  Garantera grundskoleutbildning för alla
3.  Främja jämställdhet mellan könen
4.  Förminska barndödligheten
5.  Förbättra mödrars hälsa
6.  Göra spridningen av hiv-aids och andra sjukdomar  
 långsammare
7.  Försäkra en hållbar utveckling
8.  Förbinda sig till globalt partnerskap

Målen är stora men UNICEF tror att de går att uppnå 
om alla människor, såväl enskilda personer som repre-
sentanter för stater och organisationer,  såväl unga som 
gamla tillsammans arbetar för världens barns rättighe-
ter. För att främja samarbete och för att alla människor 
globalt skall arbeta för barnens sak, lanserade UNICEF 
tillsammans med sex andra barnorganisationen under 
1990-talet rörelsen ”Global Movement for Children”. 
Rörelsen har som mål att förbättra världen tillsammans 
med barnen. Förespråkare för rörelsen har bl.a. varit 
personer som kämpar för de mänskliga rättigheterna 
som Nelson Mandela och Graça Machel.

Vad är UNICEF? UNICEF (United Nations 
Children’s Fund) är FN:s barnorganisation. Den 
grundades för att hjälpa de europeiska barnen 
efter det andra världskriget år 1946.

Vad är UNICEFs mål? UNICEFs viktigaste mål är 
att trygga grundrättigheterna för alla barn.

Vad gör UNICEF? UNICEF planerar och genomför 
biståndsprogram samt stödjer länders reger-
ingar i deras arbete att genomföra rättigheterna 
i Barnkonventionen. UNICEF strävar efter att ge-
nom sina projekt kämpa mot diskriminering och 
ojämlikhet samt att garantera trygga födelseför-
hållanden, hälsovård och skolgång för alla barn, 
såväl för fl ickor som för pojkar. Genom UNICEFs 
program får barn i över 150 länder hjälp.

Var fi nns UNICEF och hur fungerar 
organisationen?
Över 10 000 personer arbetar för UNICEF och av 
dem arbetar 80 procent på fältet, alltså inom de 
olika ländernas biståndsprogram. UNICEF får inte 
någon del av FN:s medlemsavgifter utan orga-
nisationen får sina medel som frivilliga gåvor av 
stater och enskilda personer. Organisationens 
högkvarter ligger i New York och Europas admi-
nistrativa centrum fi nns i Genève. UNICEFs verk-
samhet i de olika länderna leds av lokala kontor.

Finlands UNICEF-förening grundades år 1967. 
Finlands UNICEF har som uppgifter att främja 
genomförandet av barnets rättigheter. Vi samlar 
in medel till UNICEFs långvariga utvecklingspro-
gram och nödhjälp, påverkar och informerar om 
barnens rättigheter och världens barns situation 
till fi nländare. UNICEF strävar till att varje vuxen 
och barn tillsammans bygger upp en värld, där 
barnens rätt till ett värdigt och tryggt liv uppfylls.

UNICEF-info:

Konventionen om barnets rättigheter
– grunden för UNICEFs arbete
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Barnkonventionens historiaC.C.
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1948 - Förenta Nationernas (FN) Generalförsamling 
antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rät-
tigheterna. Den här deklarationen som var av grundläg-
gande betydelse innehöll också barnets rättigheter, men 
snart märkte man att barnens specialbehov måste lyftas 
starkare fram. 

1959 - FN godkände förklaringen om barnets rättighe-
ter, som innehåller tio principer. Deklarationen var inte 
juridiskt bindande för medlemsländerna. 

1978 - Polens regering lade fram ett förslag för en kon-
vention om barnets rättigheter för FN:s kommission för 
mänskliga rättigheter. Under det internationella ’barn-
året’ (1979) tillsatte kommissionen en arbetsgrupp för 
att dryfta över barnens sak och de förslag som många 
olika länders regeringar hade lagt fram. Efter det här 
följde tio år av ihärdigt rådgörande för att få till stånd 
det slutliga innehållet i konventionen. 

1989 - FN:s Generalförsamling antog konventionen 
om barnets rättigheter, som också är juridiskt bindande 
för de stater som ratifi cerar den. Den nya konventionen 
var i samma anda som den tidigare deklarationen men 
den tog också ställning till nya anledningar till oro 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. 

1991 - Finland ratifi cerade konventionen och såg där-
med till att landets lagstiftning överensstämde med 
konventionens normer. © UNICEF/NYHQ2005-1694/Estey

1996 - Alla stater som fanns på den tiden, utom USA 
och Somalia, hade ratifi cerat FN:s barnkonvention, vilket 
gjorde den till det mest ratifi cerade mänskorättsdoku-
mentet i världen.  

2000 - FN:s Generalförsamling godkände två valfria 
protokoll till barnkonventionen: ett om barn i väpnade 
konfl ikter och ett annat om handel med barn, barnprosti-
tution och barnpornografi . Tilläggsprotokollen krävde en 
separat ratifi cering. 

2001 - Republiken Serbien skrev under konventionen 
(Det splittrade Jugoslavien gav upphov till nya stater)

2002 - Ett stort uppföljningsmöte för konventionen 
ordnades i FN:s huvudkvarter. Också barn deltog i mötet. 
Mötets slutdokument är känt under namnet World Fit for 
Children – en värld anpassad för barn. Finland gjorde på 
basis av det här dokumentet ett eget nationellt program, 
Ett Finland för barnen (2005).     

2003 - Östtimor som blivit självständigt år 2002 anslöt 
sig till konventionen.

2006 - Montenegro (som hörde till f d Jugoslavien) 
ratifi cerar konventionen. Nu har 193 stater ratifi cerat 
konventionen.

2008 - Konventionens andra uppföljningsmöte, ”World 
Fit for Children +5”, ordnades i FN:s huvudkvarter. Under 
mötet förstärktes målet att förverkliga konventionen 
fullskaligt.   
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5.
SYFTE: Barnen lär sig förstå skillnaden
mellan att vilja ha och att behöva. Vi
märker att vissa behov är viktigare än
andra och att avstå från dessa är också
svårt. Vi diskuterar om hur olika
människors behov är och dryftar över
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.

1.1.

• Önskningar eller behov
-korten s. 12-13

• pappark
• sammandrag av 

Barnkonventionen (bilaga s. 49)

• sax • lim

Tillbehör:
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- något vi inte kan avstå ifrån
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GÖR SÅ HÄR:
1. Dela in eleverna i grupper på 3-4

2. Ge önskningar eller behov -korten till varje grupp och be 
dem klippa ut korten.

3. Be eleverna studera bilderna en stund.

4. Säg till eleverna:
"Ni har blivit utvalda till en privilegierad grupp som skall resa 
till en ny planet som liknar jorden för att bosätta er där. Eftersom
ni åker för att grunda en ny koloni så vill regeringen att ni skall
ha med er allt det ni behöver för att kunna leva ett  bra liv där. 
Regeringen har färdigt funderat ut 16 saker som ni får ta med 
er. Dessa saker finns avbildade på korten som ni har framför er."

• Fortsätt berätta:
"Regeringen vill att ni också själva skall få bestämma vad ni 
behöver, så ni får som grupp fundera ut fyra saker till, som ni 
vill ta med er. Rita dessa saker på de fyra tomma korten. Ni har
15 minuter på er."

• Säg efter en stund:
"Tyvärr är situationen nu den, att det ändå bara ryms 14 av de 
saker som finns på bilderna i rymdskeppet. Ni måste tillsammans
bestämma vilka sex saker ni avstår ifrån. Ni har  fem minuter tid
att bestämma er." (Korten som avstås ifrån tas bort)

• När varje grupp har tagit bort sex kort säger du:
"Rymdskeppet är förvånansvärt trångt och vi måste igen gallra
lite. Ni måste 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:
• Hurudana kort togs bort under den första gallringen? Varför?
• Hurudana kort blev kvar? Varför?
• Vilka kort var grupperna mest oense om eller vilka ledde 
till mest diskussioner?
• Syftet är att begreppen "önskan", "behov", "nödvändig" 
och "onödig" kommer fram i diskussionen.
• Diskutera om skillnaden mellan att vilja ha och att behöva.

Idéer till fortsatt arbete:
• Teckning: Varje elev ritar eller
målar en av sina viktigaste rät-
tigheter.

• Modersmål: Eleverna skriver
om vad de har lärt sig om önsk-
ningar, behov och barnets rät-
tigheter.

• Modersmål: Diskussion i grupp
om vad ordet "rättighet" bety-
der. Eleverna försöker tillsam-
mans hitta på en definition eller
förklaring till ordet.

Fortsätt diskutera:
• Förklara för barnen att alla
människor har mänskliga rät-
tigheter och barnen dessutom
Konventionen om barnets rät-
tigheter som staterna har bun-
dit sig till. Dela vid det här ske-
det ut förkortningen av
Konventionen om barnets rät-
tigheter till barnen (kopierings-
underlag).

• Be barnen studera artiklarna
i konventionen. Finns grupper-
nas åtta "behov" med bland
artiklarna?

• Diskutera om varför önsk-
ningarna och behoven är olika
för olika människor.

• Uppfylls basbehoven på sam-
ma sätt för alla barn?
Om inte, varför?

.
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Närande mat

Rent vatten

Möjlighet att 
utöva sin religion

Cykel

Möjlighet att 
uttrycka sin åsikt

Hälsovård

Eget rum

Hamburgermåltid

Skydd mot diskriminering

Utbildning
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5.

CD-spelare

Semesterresa

Egen dator

Ren luft

Skydd mot 
utnyttjande och 
mot att bli lämnadHem
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Tillbehör:
ÖVNING 1:
• anteckningsmaterial
• ritmaterial
• (eget foto)

ÖVNING 2:
• Begas berättelse s. 17

• berättelsekorten s. 18

• rättigheteskorten s. 19

• häftmassa

tillhör alla barn
ARTIKEL 1 - Varje människa som är 
under 18 år gammal är ett barn.

ARTIKEL 2 - Barnets rättigheter 
gäller alla barn. Inget barn får 
diskrimineras på grund av barnets 
eller dess föräldrars egenskaper, 
åsikter eller ursprung.

SYFTE: Vi lär oss att varje barn är en 
särskild och värdefull individ som förtjänar 
uppskattning.
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GÖR SÅ HÄR:
1. Diskutera tillsammans med eleverna vad som gör en

människa till en unik individ (gester, miner, utseende,
namn, specialkunskaper, vanor, osv.). Skriv ned resul-
tatet av diskussionen på en lista som alla kan se, så 
blir det fortsatta arbetet lättare.

2. Be eleverna att göra en lista över sina egna egenskaper
på ett papper.

3. Fortsätt att arbeta genom att pyssla:
• Tillbehör: olikfärgade papper, sax, lim, penna, eget

foto
• Barnen gör en bild som består av olika delar 

(exempelbild nedan). På en del limmar eleven sitt 
foto (eller ritar sin bild) och på de andra delarna 
skriver eleven ned sina egenskaper.

Idéer till fortsatt 
arbete:
• Uttrycksförmåga:

Eleverna sitter i en ring
(t.ex. 10 elever / ring).
Varje elev har ett per-
sonligt postkort med sitt
namn på. Eleverna
skickar runt korten och
alla skriver på varje kort
en positiv sak eller en
komplimang om kortets
ägare. Meningen är att
när korten har gått runt
så står det flera trevliga
saker på varje kort.

• Modersmålet: Elever-
na skriver om en egen-
skap de har, om en spe-
cialförmåga, en vana
eller ett drag. Hur har
egenskapen fått sin bör-
jan, hur syns den i det
dagliga livet, vilka roliga
eller tråkiga händelser
kan förknippas med
den, vad kan den leda
till i framtiden?

ÖVNING 1 :

Varje människa är värdefull
NYFI-

KEN
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Idéer till fortsatt arbete:

GÖR SÅ HÄR:

1. Läs eller berätta fritt Begas berättelse på berät
telsekortet. Visa sedan rättighetskorten för 
eleverna så att alla kan se dem (t.ex. genom
att använda OH-projektorn) och be eleverna 
berätta vilka av rättigheterna som inte förverk
ligas tillräckligt bra för Begas del.

2.Läs nu hela berättelsen om Bega. Eleverna 
får veta hur Begas liv förändrades och hur 
hans rättigheter till slut förverkligades när han
började gå till 'Casa Grande', konstcentret för
barn. Berättelsen lär oss att det finns sätt att 
hjälpa dem som inte har det så bra. Det är 
viktigt att veta att barnets rättigheter hör till 
alla barn, också till en själv. Om man upplever
att ens egna eller andras rättigheter blir kränkta
så måste man våga och kunna söka hjälp.

Fortsätt arbeta i grupper på 2-3 elever:
1. Välj först några (2-3) berättelser ur berättel-

sekorten som du behandlar med din klass.
På det här sättet blir det lättare att avsluta 
övningen.

2. Ge 1-2 kopierade berättelsekort och en kopia
av rättighetskorten till varje grupp. Eleverna
klipper ut rättighetskorten för att göra arbetet
lättare.

3. Be eleverna att fundera över vilka rättighetskort
som hör till vilken berättelse. Vissa rättigheter
kanske inte går att placera någonstans. Elever-
na grupperar berättelserna tillsammans med
rättighetskorten så att det är lätt att visa dem
för andra, t.ex. på pulpeten eller genom att 
limma dem med häftmassa på kartong.

4. När grupperingen är gjord så diskuterar alla
tillsammans om varje berättelse.
• Vilka rättigheter förverkligas inte för det här
barnet?
• Vad kan barnet själv eller föräldrarna göra
så att situationen förbättras?

 • Varifrån skulle man kunna få hjälp för att 
förbättra situationen?

ÖVNING  2:

Rättigheterna tillhör alla

-

-

• Modersmålet: ett föredrag, en essä eller ett grupparbete om någon organisation som 
arbetar för barn (t.ex. UNICEF, Rädda Barnen r.f., Mannerheims Barnskyddsförbund, 
SOS-barnby, Centralförbundet för barnskydd, PLAN).
• Uttrycksförmåga: dramatisering i grupp med berättelsekorten som grund.



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 stoltast över sitt eget radioprogram på aktivitetscentrets
radiostation. För att underlätta honom att hålla sitt program har Bega märkt alla
cd-skivor så att han lätt känner igen dem.

Snart skall Bega åka för ett år till Fortaleza för att studera punktskrift.
Bega är nervös över att flytta till en ny stad, men han vet att man i skolan
lär sig mycket sådant, som man har nytta av i framtiden. 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.

Före Casa Grande  såg Begas framtid mörk ut. Han hade nästan
inga vänner och han var alltid beroende av andra människors hjälp.
Hans framtid skulle antagligen ha varit på gatorna som tiggare. Nu
är situationen en annan: han har vänner, han har lärt sig nya färdigheter
och han har hobbyer. Framför allt så har han nu en framtid.

15-åriga Bega föddes blind. Innan han fyllde
14 år fick han ingen specialomsorg eller
utbildning. Begas dagar var dystra och hade
ingen mening. Han låg i hängmattan hela
dagarna och väntade på att hans bröder skulle
komma hem och leka med honom. Begas liv
förändrades en dag när hans bror Alexandre
tog med honom till Casa Grande, konst- och
aktivitetscentret för stadens unga.

Begas berättelse
- Brasilien
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Bega har varit blind ända sedan han
föddes. Eftersom han är blind kan han
inte gå i byskolan tillsammans med
de andra barnen. På dagarna ligger
han bara i hängmattan och väntar på
att hans bröder skall komma hem från
skolan.

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.

Zlata är tio år gammal. Hon kom till
Finland från Rumänien för två år se-
dan tillsammans med sin storasyster.
Zlata saknar sin pappa och sin mam-
ma och hon önskar att de också skulle
kunna bo i Finland. Men behandlingen
av föräldrarnas ansökan om inresa
har redan hållit på i över ett år. Hur
länge måste Zlata ännu vänta...

Liisa är rädd för att gå till skolan, för
vid skolvägen finns ett köpcentrum
där det rör sig skrämmande gäng.
Ibland har Lisa varit tvungen att stanna
hemma från skolan eftersom hon varit
så rädd. Det gör henne ledsen eftersom
hon vill klara sig bra i skolan och träffa
sina kompisar.

Miguel är 13 år gammal. Hans
hemland har krigat mot grannlandet
i tre år. Arméns officer kom hem till
Miguels familj och sade att Miguel är
tillräckligt gammal och stark för att
försvara sitt hemland och gå med i
kriget som soldat.

Ahibin familj lever i Etiopien på ett
mycket torrt område. Närmaste
hälsostation ligger 20 kilometer bort.
På grund av det långa avståndet har
Ahib aldrig blivit vaccinerad och nu
har han insjuknat i polio.
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Rätt till utbildning

(artikel 28)

Rätt att bli behandlad jämlikt

oberoende vem du är eller var

du bor (artikel 2)

Rätt till egna åsikter

(artikel 12)

Rätt att få skydd mot

utnyttjande

(artikel 34)

Rätt att leva med sin familj

(artikel 10)

Rätt att få skydd

mot narkotika

(artikel 33)

Rätt till lek och fritid

(artikel 31)

Rätt till hälsovård

(artikel 24)

Rätt till information

(artikel 17)

Rätt att få skydd

mot våld

(artikel 19)

En handikappad har rätt att få

stöd och hjälp i livet

(artikel 23)

Rätt till rimlig

levnadsstandard

(artikel 27)

R
ättig
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5.

SYFTE: Vi undersöker artiklarna i
konventionen noggrannare och
märker att de kan delas in i t.ex.
följande grupper: "hälsa",
"utbildning", "skydd" och
"deltagande".

3.3.

• sammandraget av 
Konventionen om barnets
rättigheter (bilaga 49), i den
används artiklarna 5-40.

• pappark
• lim

Tillbehör:
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rättigheter kan delas in i grupper
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GÖR SÅ HÄR:
1. Klipp ut artiklarna 5-40 och ge en till varje elev. Be eleverna

läsa texten på kortet noggrant. Förklara vid behov vad 
svåra ord och begrepp betyder.

2. Be nu eleverna bilda grupper så att artiklar som har samma
tema bildar en grupp. Uppmuntra eleverna att diskutera 
och byta åsikter. Förklara också att vissa artiklar är svårare
att gruppera och att det inte finns ett absolut rätt svar för
alla artiklar.

3. När alla har placerat sig i någon grupp. Be grupperna hitta
på ett namn som förenar de artiklar som finns i gruppen.

4. Till slut presenterar grupperna sitt namn för hela klassen
och berättar hurudana artiklar som tillhör gruppen.

5. Artikelgrupperna kan samlas så att alla kan se dem antingen
på tavlan eller på OH-projektorn. De kan också limmas på
egna pappark.

Fortsätt att arbeta genom att diskutera:
• Vilka rättigheter var svåra att placera in i en grupp?

Varför?
• Har vissa rättigheter i konventionen starkare ställning 

än andra?
• Borde några av rättigheterna enligt dig betonas starkare? 

Varför?
• Är vissa rättigheter enligt dig viktigare än andra?

Variation:
• Övningen kan också utfö-

ras genom att dela in 
eleverna i grupper på 2-
3. Varje grupp får Kon-
ventionen om barnets 
rättigheter. Gruppen or-
ganiserar artiklarna i 
grupper ch limmar dem
på papper. Sedan avslu-
tar man övningen tillsam-
mans med de andra i 
klassen.

Idéer till fortsatt arbete:
• Modersmålet: eleverna gör

en väggaffisch som behand-
lar någon rättighetsgrupp 
("hälsa", "utbildning", 
"skydd" eller "deltagande")
och samlar där tidningsar-
tiklar, bilder och annan in-
formation som passar till 
ämnet.
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ARTIKEL 7 - Varje barn måste registreras genast efter födseln. 
Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet.

ARTIKEL 8 - Ett barn har rätt att behålla sin identitet, sitt 
medborgarskap, sitt namn och sina släktrelationer.

Bra att veta
• Rätten till ett födelsebevis är barnets rättighet

• Ett födelsebevis gör det möjligt att bl.a. gå i skola och att besöka 
 hälsostationer samt skyddar en mot att giftas bort för tidigt och 
 mot att bli tvångsvärvad till armén

•  Varje år förblir nästan 50 miljoner nyfödda barn oregistrerade 

•  UNICEF har lyckats öka antalet registreringar i utvecklingsländerna
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Avsluta övningen:
1. När dagen är slut tar alla av sig
nummerlapparna och diskuterar
om sina upplevelser.

2. Eleverna röstar om övningen
var nyttig eller ej. Om den var
nyttig, varför var den det? Skulle
man kunna rekommendera öv-
ningen för elever i andra klasser?

3. Vilket nummer skulle ha varit
trevligt att ha runt halsen? Vilka
nummer skulle eleverna inte vilja
ha runt halsen?

4. Vad tycker eleverna nu om sina
namn? Är ett namn viktigt? Varför?

Namn eller nummer?GÖR SÅ HÄR:
1. Säg till eleverna att idag skall varje elev bära 

en nummerlapp runt halsen. Numret på lappen 
är elevens namn som andra skall kalla eleven för.

2. Be på förhand att också skolans andra lärare (och
möjligtvis också andra klassers elever) skall 
använda numren istället för elevernas namn.

3. Förklara att syftet med den här leken som tar hela
dagen är att eleverna skall känna hur det känns 
att bli kallad för ett nummer istället för ett namn.

4.Ge till varje elev en egen nummerlapp att hänga
runt halsen.

5. Eleverna för under dagen (t.ex. efter varje lektion)
dagbok över vad som har hänt och över de känslor
de har.

SYFTE: Eleverna märker vilken betydelse och vilket
värde ett namn har. Vi lär oss att i Finland noteras
och registreras alla födslar. Det här betyder att varje
finländskt barn finns till officiellt. I många länder är
situationen inte lika bra och många barn blir aldrig
registrerade.

Tillbehör:
 1:

• En lapp med ett nummer
på (t.ex. 99, 123, 56, 78...)

som man kan hänga runt
halsen till varje elev.

ÖVNING 2:
• Karims berättelse  s. 25

• (ett finskt födelsebevis)ÖVNING 1:

ÖVNING
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GÖR SÅ HÄR:
1.

2.

3.

4.

Födelsebeviset

ÖVNING 2:

Läs berättelsen om Karim från Filippinerna för eleverna.

Diskutera om vilken betydelse ett födelsebevis har. Vad kan 
Karim gå miste om i sitt liv ifall 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 en människa med tanke på människans framtid.
Utan registrering:
• är det svårt att börja skolan, gå till hälsostationen eller bli  
 kund i ett bibliotek
• är det omöjligt att få ett pass och lagligt resa ut ur landet
• är det omöjligt att rösta
• är det omöjligt att bevisa att man är myndig
• fi nns det risk för att giftas bort eller bli värvad av armén  
 trots att man är väldigt ung

Berätta för eleverna att i Finland får magistraten upplysnin-
gar om uppgifter som skall registreras i systemet för befolk-
ningsuppgifter av olika myndigheter eller direkt av med-
borgare. Som exempel fås informationen om att ett barn har 
fötts direkt från sjukhuset och efter det ger magistraten en 
personbeteckning åt barnet. Informationen om barnets namn 
fås senare av församlingen eller magistraten.

Studera om möjligt ett riktigt fi nskt födelsebevis i klassen. 
Vilka olika uppgifter fi nns i beviset?

• Varje elev tar reda på sin 
egen personbeteckning 
och lär sig den.

• Eleverna gör s.k. 
vänböcker där 
klasskamrater och andra 
bekanta kan skriva roliga 
uppgifter om sig själva 
(namn, vikt, längd, 
hårfärg, favoritfärg, bästa 
maträtt, favoritprogram, 
hobbyer, drömyrke, vad 
man älskar eller hatar + 
egen bild).

Idéer för fortsatt
arbete:



12-åriga Karims namn fanns på rektorns lista och
det var meningen att han skulle göra lågstadiets
slutprov ett halvår senare. Karim blev ändå inte spe-
ciellt oroad över rektorns meddelande. Det var ännu
nästan sex månader kvar till slutprovet, under den
tiden skulle hans mamma säkert hinna ordna saken.
När Karim hemma berättade för sin mamma om saken
så hade hon svårt att dölja sin oro. Hur skulle det nu
gå med Karims skolgång?

För fem år sedan vädjade Karims mamma Bu till
skolans rektor att denne skulle låta Karim få 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. Tillsammans med Karim började då också andra
barn som inte hade födelsebevis.

Det visade sig vara svårt att skaffa ett födelsebevis.
Det krävdes en väldig mängd pengar och en massa
blanketter som skulle fyllas i. Bu klarade någorlunda
av blanketterna, men äktenskapsbeviset som skulle
bifogas till ansökan var omöjligt 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 situationen
kändes hopplös.

"Vad är det för något bevis?" undrade Karim,
när rektorn läste upp de elevers namn som
inte hade hämtat sitt födelsebevis till skolan.
Rektorn sade också att de sjätteklassister
som inte hämtar sitt födelsebevis till skolan,
kan inte heller delta i lågstadiets slutprov. Om
man inte gör slutprovet kan man inte fortsätta
till högstadiet.

Karims berättelse
- Filippinerna

Sedan tändes ett hopp. I november 1999 meddelade
landets regering att det skulle doneras pengar till
fattiga familjer för registrering av familjernas barn.
Bu fick in Karims ansökan till registreringscentralen
i sista stund och började sedan ivrigt vänta på det
viktiga pappret. Men i januari 2002 fick Bu ett nedslå-
ende meddelande: pengarna som regeringen hade
donerat för registrering av barn 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 registreringscen-
tralen för att höra hur det ser ut med
Karims ansökan. En gång hade hon i
sin förtvivlan frågat hur mycket hon skulle
få betala för att få beviset genast.
Summan var 5 US$ (~5euro),
vilket Bu och hennes man
omöjligt skulle ha råd till. Bu
funderar på att låna pengar
av bekanta, även om det
känns hemskt att bli
skuldsatt.

Karims fortsatta skolgång står
på spel...
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5.5. till hälsovård

5. RÄTT TILL HÄLSOVÅRD 26 Dags för rättigheter! - En handbok om barnets rättigheter

ARTIKEL 24  - Barnet har rätt till bästa möjliga
hälsa och vid behov hälso- och sjukvård.
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Bra att veta

ll h l d

Bra att veta
•  UNICEF skaffar vaccin åt 40 % av barnen 

i världen

•  Varje år räddar vaccinationer miljontals 
barns liv 

•  Varje år blir nästan 30 miljoner barn utan 
nödvändiga vaccinationer 

•  Genom att vaccinera barn kan man ge 
dem skydd mot de sex farligaste barn-
sjukdomarna: difteri, mässling, polio, 
stelkramp, kikhosta och tuberkulos

•  UNICEF stöder hälsostationer i deras 
arbete att ge grundvaccinationer samt 

sprider information till byar och samhällen 
om hur viktigt det är att vaccinera barn

•  A-vitaminet är viktigt i kampen mot infektio-
ner och livsfarliga sjukdomar. Med hjälp av 
den A-vitamin som UNICEF delade ut mellan 
åren 1998-2000 har man räddat en miljon 
barns liv

A-vitamin

•  A-vitaminbrist leder till försämrad mot-
ståndskraft mot olika sjukdomar och kan till 
slut leda till att man blir blind

•  A-vitamin fi nns bl.a. i modersmjölk, lever, 
ägg, gröna växter, frukter och palmolja



GÖR SÅ HÄR:
1.

2.

3.

4.

5.

Idéer till fortsatt arbete:

SYFTE: Vi dryftar över hurudan hälsovård ett barn 
behöver. Vi lär oss att vaccinationer globalt är det
viktigaste sättet man kan skydda en människas hälsa
på och förhindra att sjukdomar sprids. Vi diskuterar om
vilken inverkan renlighet, d.v.s. hygien, har på hälsan.
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• Lisas berättelse 2. 29

• vaccinationskort
(lånas t.ex. av hälsovårdaren)

TILLBEHÖR:

Diskutera tillsammans eller i mindre grupper om situationer när 
ett barn behöver hälsovård. Hurudan kan vården vara och vem 
kan ge den?

Läs Lisas berättelse för eleverna. Diskutera om vilka vacciner 
eleverna har fått.

Be skolans hälsovårdare komma till klassen för att berätta om 
vaccinationer. Om möjligt, ge eleverna varsin kopia av ett fi nskt 
vaccinationskort. Bekanta er med kortet tillsammans med hälso-
vårdaren. Vad antecknar man i kortet?

Berätta för eleverna:
• I Finland får barnen skydd mot tio sjukdomar. Föräldrar anser 

att vaccinationer är viktiga: så gott som alla fi nländska barn 
vaccineras.

• Det fi nns nästan 30 miljoner barn i världen som inte får nöd-
vändiga vaccinationer. 

• Hjälporganisationer, som t.ex. UNICEF, arbetar för att alla barn 
skall bli vaccinerade i tid.

• UNICEF vaccinerar för tillfället nästan hälften av världens barn 
situation donerar pengar till UNICEF. För pengarna kan organi-
sationen skaffa vacciner och sedan leverera dem till vaccina-
tionsstationerna.

• För 20 euro kan man vaccinera ett barn mot de sex farligaste 
barnsjukdomarna (difteri, mässling, polio, stelkramp, kikhosta 
och tuberkulos).

• För vaccinationskampanjerna bygger UNICEF hälsostationer, 
utbildar lokal hälsovårdspersonal och strävar efter att alla 
barn som föds registreras (för att underlätta uppföljningen av 
vaccinationerna).

Berätta för eleverna att sjukdomar sprids genom bakterier. Man 
kan förhindra att bakterier sprids genom att vara renlig. Dis-
kutera om enkla saker som eleverna kan göra för att hålla sig 
rena (tvätta händerna före måltiderna och efter toalettbesöken, 
borsta tänderna både på morgonen och på kvällen, duscha 
regelbundet).

• Teckning:
Eleverna bekantar sig 
med beskrivningar 
av de sex vanligaste 
barnsjukdomarna och 
söker eventuell till-
läggsinformation om 
dem. Om sjukdomarna 
var varelser, hur skulle 
de se ut? Eleverna ritar 
eller målar bilder av 
varelserna i grupper 
eller ensamma.

• Teckning:
Eleverna ritar planscher 
som har att göra med 
hygien och renlighet.

• Handarbete:
Eleverna gör UNICEFs 
“Anna och Toivo-dockor”
och ger bort dem för 
adoption för 20 euro 
per docka. Det här är 
den summa för vilken 
man kan vaccinera 
ett barn mot de sex 
farligaste barnsjukdo-
marna. Pengarna sätts 
in på UNICEFs konto. 
(beskrivningar för hur 
man gör dockorna: 
www.unicef.fi 



DIFTERI: en bakterieinfektion som främst angriper
och inflammerar slemhinnorna i tonsiller
(halsmandlar) och svalg. Sjukdomen kan ha
allvarliga effekter på nervsystem och ibland orsaka
strypsjuka.

MÄSSLING: orsakas av ett virus som kallas
morbillivirus som gör att man får hög feber och
utslag. De flesta människor som inte är
vaccinerade mot mässling får sjukdomen i något
skede under sin barndom.

KIKHOSTA: orsakas av en bakterie och är mycket
smittosam speciellt bland småbarn. Sjukdomen
visar sig som upprepade hoststötar följd av en
djup inandning som, när luften passerar strupen,
framkallar ett kippande och kiknande ljud.

En rolig uppfinning:
Vaccinerna måste hållas svalt så att de inte förlorar
sin effekt. Kalla transporter genom Afrikas heta och
torra öknar kräver uppfinningsförmåga. En lösning
på problemet är ett kylskåp som går att sätta fast på
en kamelrygg och som fungerar med hjälp av en
solpanel. Ett sådant här kylskåp väger ungefär 300
kilo och håller medicinerna kalla också om tempera-
turen utanför stiger till över +40.
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FAKTA:
De sex farligaste barnsjukdomarna

 som man kan vaccineras mot:
POLIO: en virussjukdom som angriper de
motoriska nervcellerna i ryggraden. Detta kan
orsaka delvis bestående muskelförlamningar.

TUBERKULOS: är en infektionssjukdom som orsakas
av tuberkelbakterien och orsakar inflammationer
i de inre organen och på huden. Tuberkulos smittar
genom att en sjuk person talar, hostar eller nyser
och bakterierna sprids i luften genom
mikroskopiska vätskedroppar.

STELKRAMP: orsakas av en bakterie som förökar
sig i ett smutsigt sår. Vid stelkrampssjukdomen
får man svåra muskelkramper och man kan t.o.m.
dö p.g.a. andningsförlamning.



När jag var tre år gammal insjuknade jag i polio.
Jag var länge sjuk och mina föräldrar var rädda för
att jag skulle dö. Jag överlevde, men jag kunde inte
längre gå. Min familj var väldigt fattig. Den lilla mängd
pengar mina föräldrar hade minskade hela tiden
medan de skötte om mig. De var nära att ge upp
hoppet när det verkade som om jag inte skulle återfå
min rörelseförmåga. Släktingarna brukade också säga:
"Vem vill gifta sig med Lisa nu när hon är en sådan
krympling?" Jag var verkligen ledsen för jag kunde
varken gå i skola eller leka med de andra barnen. Jag
brukade sitta vid vägkanten och titta på när de andra
hade roligt. Oftast lade ingen märke till mig. Jag hade
inga vänner.

Sedan skedde ett under! Det kom medlemmar från
en frivillig organisation till vår by. De gick runt i husen
och letade efter barn som behövde särskild hälsovård.
De hittade mig och förde mig till sjukhuset där jag
opererades. Jag opererades ännu en gång och snart
märkte jag att mina ben började fungera. Jag lärde
mig att gå med hjälp av två träkäppar. Det var ett
underbart ögonblick i mitt liv! Läkarna berättade för
mina föräldrar att om jag hade blivit vaccinerad mot

"Jag heter Lisa. Jag är en helt vanlig 13-
åring, fast jag måste använda kryckor när jag
går. Ännu för några månader sedan rörde jag
mig genom att hasa mig framåt med hjälp av
mina armar. Min kropp är slapp som en
potatissäck.

polio i tid så hade jag aldrig blivit invalidiserad. Tänk,
att ett sådant vaccin kostar mindre än en flaska
lemonad! När min mamma hörde detta förde hon
genast min fem månader gamla lillasyster till
vaccination. Jag är glad över att hon aldrig kommer
att behöva gå igenom samma sorg och pina som jag
har fått uppleva.

Nu går jag i skola. Min 10-åriga storebror bär mig
till skolan varje dag på sin rygg.
De andra barnen brukar skämta
om det, men de menar som
tur väl. Jag vet att de inte vill
såra mig. Jag hoppas att
jag en dag skall kunna
bli en lärarinna och
få tillfälle att
berätta för mina
elever om hur
viktigt det är att
vaccinera sina
barn mot polio."
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Lisas berättelse
- Moçambique
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5.

6.6. till utbildning
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Bra att veta
• Majoriteten av de miljoner barn som inte går i skola är 

fl ickor

• I Finland får 99 % av barnen gå i högstadiet, i Tchad 26 %

• UNICEF utvecklar grundskoleutbildningssystemen i utveck-
lingsländerna och förbättrar framför allt fl ickornas

 möjlighet att gå i skola

ARTIKEL 28 - Ett barn har rätt till kostnadsfri 
grundläggande utbildning.



GÖR SÅ HÄR:
1.

2.

3.

4.

5.

SYFTE: Eleverna funderar över utbildningens
betydelse för dem själva. Vilken betydelse har
den för dem nu och vilken kommer den att ha
i framtiden?

• Kopior av Sostikas och
Muunas berättelse
s. 33 till varje elev.

Tillbehör:
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 Skriv på tavlan tankar om varför det är viktigt 
 att gå i skola: Exempel:
• Man får nya kunskaper och färdigheter som man har nytta av i framtiden
• Man lär sig att respektera varandra och att arbeta tillsammans med andra
• Man lär sig att respektera den egna kulturen och främmande kulturer
• Man lär sig det egna landets och andra länders historia
• Man lär sig känna till och skydda naturen
• En utbildning gör det lättare att få jobb som vuxen.

Berätta för elever att det i världen fi nns nästan 100 miljoner barn som inte går i skola fast de
skulle vilja det. Orsakerna är ofta:
• Fattigdom, föräldrarna har inte råd att sätta sina barn i skola.
•  Att barn, speciellt fl ickor, måste hjälpa familjen att få en utkomst och hjälpa till med 

hushållsarbetet, det blir inte någon tid över för att gå i skola!
•  En del av orsakerna ligger hos staternas beslutsfattare. De har inte tillräckligt med vilja, eller 

kanske inte heller kunskap för att organisera ländernas skolsystem så att de fungerar.

Diskutera också om att ifall varje barn har rätt att gå i skola, så är också varje barn skyldigt att
respektera andras rätt att gå i skola, t.ex. genom att upprätthålla arbetsro i klassrummet.

Eleverna läser (eller läraren läser) Sostikas och Muunas berättelse.
Eleverna funderar ensamma eller i par ut svar till följande frågor:
•  Varför kan fl ickor inte gå i skola t.ex. i Nepal?
•  Varför borde fl ickorna gå i skola?
•  Varför är det viktigt att fl ickor och pojkar har samma möjligheter att gå i skola?
•  Vad tycker eleverna om systemet med morgonskola? Vad är bra, vad är dåligt?
•  Hurudan framtid kommer Sostika att ha? Hur är det med Muuna?

Fortsätt arbetet med en diskussion:
•  Samla tillsammans ihop svaren på frågorna ovan.
•  Fundera över om alla världens barn behöver en likadan utbildning? 
 Behöver alla fi nländska barn en likadan utbildning?
•  Vad tycker eleverna att är viktigast inom utbildningen?
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© UNICEF/Nepal/KARVINEN

Fakta om läskunskap

Idéer för fortsatt arbete:
- Fördjupa er i olikheter mellan könen. Finns det några?

• Fundera i grupper över olikheter mellan fl ickor och pojkar: Vad tycker fl ickor / pojkar 
om, hurudana hobbyer har de, hurudana lekar leker de, hur tycker de om att gå klädda, 
hurudana saker eller ämnen är de ofta bra på, vilka favoritfärger har de, hurudana hush-
ållssysslor har de, osv.

• Grupperna kan sammanställa sina tankar t.ex. på affi scher eller på bilder och sedan sätta 
upp resultatet på väggen i klassrummet.

• Diskutera om hur sådana här uppfattningar uppkommer, är skillnaderna mellan fl ickor 
och pojkar verkliga? Får man göra tvärtemot dessa uppfattningar? Får en fl icka tycka om 
fotboll? Kan en pojke tycka om att baka och att diska?

• Fundera över vad jämlikhet och valfrihet betyder. Fundera över vilken betydelse dessa 
begrepp har under vardagarna i skolan, under fritiden och hemma.

• Berätta att Muunas och Sostikas berättelse är en sann historia om ojämlikhet i Nepal. I 
många länder på olika håll i världen är fl ickor undervärderade. De kan inte fritt bestämma 
över sin skolgång, sina hobbyer, hur de går klädda eller vem de skall gifta sig med.

• Bekanta dig med hur skolorna i Tanzania ser ut i inlärningsomgivningen på nätet: 
www.unicef.fi /skolor > inlärningsomgivning

•  99% av fi nländarna är 
läskunniga

•  57 % av nepaleserna är 
läskunniga. 
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© UNICEF

UNICEF:s deltidsskolor fi nns till för ar-
betande barn som inte har möjlighet att gå i vanlig 
skola. I UNICEF:s deltidsskolor lär de sig läsa, skriva, 
räkna och får information om hälsa, sanitet och 
barnskydd. Undervisningen sker under ca två tim-
mar per dag vid tidpunkter som passar eleverna.  

9-åriga Sostika är glad. Hon får fortsätta i en 
riktig skola efter deltidsskolan! Sostika är privilegi-
erad. Det är ofta svårt för arbetande barn att kom-
binera skolgång med arbete. Ca en tredjedel av alla 
under 14-åringar arbetar regelbundet. Ca hälften av 
alla fl ickor gifter sig innan de fyllt 18 år och fl yttar 
bort tillsammans med sina män. Sostika har tur som 
får möjlighet att gå i skola. Hon kan redan läsa och 
skriva och hon vet att man måste tvätta händerna 
innan maten. Då Sostika gått ut skolan har hon lika-
dana framtidmöjligheter som andra barn som gått i 
skola. 

Sostikas och 
Muunas berättelse
-Nepal
Nepal är ett mycket fattigt land. I 
många familjer måste barnen, speciellt 
fl ickorna, delta i försörjningen av 
familjen. Därför fi nns det inte alltid tid 
för skolgång. Redan som små sköter 
speciellt fl ickorna sina småsyskon, 
lagar mat, städar och gör tungt arbete 
på åkern. 

 
Sostikas vän Muuna  gick i deltidsskola under ett 
halvt år. Nu är hon ledsen eftersom hennes föräldrar 
inte låter henne fortsätta i riktig skola tillsammans med 
Sostika. Pappa och mamma behöver Muuna som held-
agshjälp i hushållet och på risåkern eftersom Muunas 
bröder har börjat skolan och inte längre
hinner hjälpa till. Muuna berättar 
modigt om sitt eget liv: 
”Jag är besviken på mina 
föräldrar. De förstör mitt liv 
då de inte låter mig fortsätta 
skolan. Mina barn ska 
få bättre möjligheter. 
Om jag får en fl icka 
ska jag göra allt 
för att hon ska 
få gå i skolan. ”



5.

7.7. till skydd mot våld och
utnyttjande
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Bra att veta
• Uppskattningsvis 1,2 miljoner barn blir offer för barnhandeln varje år 

• Orsaken till barnhandeln är ofta att familjerna inte längre kan ta hand om sina 
barn. UNICEF gör förebyggande arbete genom att stöda familjer och utbilda 
myndigheter för att barnen inte ska bli utsatta för något slag av utnyttjande 

• UNICEF utbildar psykologer, socialarbetare och lärare för att hjälpa barn som 
utsatts för utnyttjande och våld, bygger skyddshem för gatubarn och försöker 
upprätthålla diskussionen om barnskydd  

  

ARTIKEL 36 - Ett barn ska skyddas mot alla former av 
utnyttjande. 
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1.

2.

Övningen fortsätter genom en rollek:
1. Dela in eleverna i grupper på 3-4 och ge ett
Våga berätta! -kort till varje grupp (samma kort
till varje grupp, samma kort till några grupper
eller olika kort till varje grupp).

2. Be grupperna dramatisera berättelsen och
sedan en lämplig lösning på problemet. Syftet
är att berättelsens huvudpersons problem i
slutet av skådespelet får en lösning som är
den bästa möjliga för barnet.

3. Alternativt kan grupperna rita en serie av
berättelsen och sedan presentera den för 
klassen.

4. Grupperna presenterar vad de har produce-
rat och sedan diskuterar eleverna om de olika
lösningarna på problemen. Kan eleverna kom-
ma på andra alternativa lösningar?

•Kopia av Marias berättelse
till varje elev (s. 36)

•Kopior av Våga berätta!
-korten (s. 37)

Tillbehör:

Idéer för fortsatt arbete:
• Uttrycksförmåga: Eleverna skriver ett
manuskript och gör i grupper en video om
en berättelse ur Våga berätta! -korten eller
om en historia som de själva har hittat på.
• Modersmålet: Eleverna skriver om ett
tillfälle när det har känts bättre efter att man
har berättat om en sak som har känts svår
att tala om.
• Tag reda på vad hjälptelefoner är. Vem
kan ringa till dem och hurudana saker kan
man berätta om?

SYFTE: Vi lär oss förstå att våld gentemot en själv som 
utövas av föräldrar, syskon, kamrater eller vem som 
helst inte är godkänbart. Om man känner att man blir fel 
behandlad så måste man berätta om det för en vuxen 
(t.ex. för läraren eller skolhälsovårdaren).

GÖR SÅ HÄR:

Enligt Finlands barnskyddslag(2007/417: 25§) är hela 
skolans personal skyldiga att utan dröjsmål och utan för-
hinder av sekretessregler informera kommunens social-
förvaltning om de träffar på ett barn som har behov av 
vård eller omsorg eller vars utveckling påverkas av någon 
omständighet.

1. Berätta för eleverna att barn behöver spe-
ciellt mycket skydd och omsorg eftersom de 
inte är tillräckligt starka för att lösa alla sina 
problem själva. Största delen av de vuxna tar 
hand om sina barn, men det fi nns också de 
som inte tar sitt ansvar. I sådana här situatio-
ner är det bra för ett barn att veta vad man 
skall göra och av vem man kan söka hjälp.

2. Läs Marias berättelse för barnen och dis-
kutera om hur Maria klarade sig. Vilka olika 
alternativ skulle hon ha haft för att lösa situa-
tionen? Hur kan händelserna påverka hennes 
framtid? Fundera också på hurdana andra 
problem barn kan ha och till vem (t.ex. vuxna 
i barnets liv, kompisar, hjälpande telefoner, 
diskussionsforum, kuratorn, hälsovårdaren) 
barnet kan vända sig med sina problem? 
Betona att trots att det ofta är svårt och t.o.m. 
pinsamt att prata om sina problem, mår man 
ändå till slut bättre då man löst dem. Be 
skolans hälsovårdare eller kurator komma till 
klassen och presentera sig och uppmuntra 
eleverna att prata om sina problem.

Övningen fortsätter genom en rollek:
1. Dela in eleverna i grupper på 3-4 och ge ett 
Våga berätta! -kort till varje grupp (samma kort till 

varje grupp, samma kort till några grupper eller 
olika kort till varje grupp).

2. Be grupperna dramatisera berättelsen och 
sedan en lämplig lösning på problemet. Syftet 
är att berättelsens huvudpersons problem i 
slutet av skådespelet får en lösning som är den 
bästa möjliga för barnet. 

3. Alternativt kan grupperna rita en serie av 
berättelsen och sedan presentera den för klas-
sen.

4. Grupperna presenterar vad de har produce-
rat och sedan diskuterar eleverna om de olika 
lösningarna på problemen. Kan eleverna kom-
ma på andra alternativa lösningar?



"För ett år sedan flyttade jag till min morbror som
lovade att ta hand om mig och låta mig gå i skola.
Jag fick ändå aldrig gå i skola, utan istället måste jag
sköta om hans 3-åriga dotter. Hans fru slog mig hela
tiden utan orsak. Min morbror slog mig också med
käpp och träslev.

På sommaren när det var torrt och det inte fanns
något vatten i byn, måste jag hämta vatten från en
brunn dit det tog fyra timmar att gå. En dag kände
jag mig verkligen sjuk och jag sade till min morbror
och hans fru att jag inte på något vis skulle orka gå
efter vatten. Min morbrors fru blev ursinnig och slog
mig. Jag var helt förtvivlad och rymde ifrån dem in
till staden där jag fick stanna hos ett äldre par som
gav mig skydd. Men min morbror hittade mig redan
följande dag och förde mig tillbaka hem till sig. Där
slog han mig så hårt att det började rinna blod ur mitt
öra. Jag rymde till sjukhuset där jag fick hjälp, men
de sade till mig att mitt vänstra öra kanske aldrig
skulle bli helt återställt.

12-åriga Marias liv har inte varit lätt.
Så här berättar hon om sitt liv:

Efter tiden på sjukhuset fick jag som tur bo hos en
annan släkting som behandlar mig väl. Hos honom
gör jag lite hushållsarbete som jag får en liten lön för.
På förmiddagarna går jag
i skola tillsammans med de
andra barnen i byn. Det är
fint att få lära sig läsa och
skriva. Hörseln på det
vänstra örat är fortfarande
dålig och ibland har jag
mardrömmar om
det som hände
mig."
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Marias
berättelse

- Tanzania
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V
åg

a b
erätta!

Jennyns och  Kalles mamma är inte
frisk. Hon orkar inte städa hemma och
hon kommer inte alltid ihåg att köpa
mat hem. Många kvällar måste Jenny
och Kalle 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.

En gång måste mamma tas in på sjukhus
och Jenny och Kalle måste skötas om
av en främmande familj. Det var inte
roligt och Jenny och Kalle vill inte att
det skall hända igen. Jenny och Kalle
besluter sig för att berätta för Jennys
lärare om hur situationen är. Vad händer
sedan?

Pekka är fem år gammal. Han har en
kusin som är 10 år gammal och heter
Tomi. Pekkas och Tomis familjer spen-
derar mycket tid tillsammans. Pekka är
rädd för Tomi, för när föräldrarna inte
ser så söndrar Tomi Pekkas leksaker och
kallar honom för fula namn.

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 åt
någon. Vad händer sedan?

Liisa Lisa är sju år gammal. När pappa
och mamma måste vara sent på jobbet
så sköter en ung kvinna som heter Mari
om Lisa. Mari är 10 år äldre än Lisa.
Ibland har Lisa och Mari det riktigt roligt
tillsammans, de talar och leker med
Lisas leksaker.

Men när Maris pojkvän kommer på
besök så blir Mari elak. Mari och
pojkvännen tvingar Lisa och gå in i sitt
eget rum. Om Lisa försöker komma ut
ur rummet så skriker de åt henne och
en gång slog Maris pojkvän henne på
kinden. Lisa berättade om Mari och
hennes pojkvän för sin moster Helena.
Vad händer när Helena berättar för Lisas
mamma?

Kaisas mamma har en bror som heter
Bert. Morbror Bert kommer ofta och
hälsar på mamma och han hämtar 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 kän-
des obehagligt.

Mamma måste tas in på sjukhus för
några dagar så hon ber Bert att sköta
om Kajsa under tiden. Kajsa är rädd för
att Bert igen skall försöka röra vid henne.
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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Bra att veta
• Det fi nns ungefär över 200 miljoner barnarbe-

tare i världen

•  Barnarbetarna arbetar bl.a. på åkrar, i hem, i 
verkstäder, i textilfabriker, på barer och i fabri-
ker. En stor del av barnarbetarna arbetar på 
städernas gator 

•  UNICEF har som mål att bryta den onda cir-
keln där fattigdomen tvingar barnen att arbeta 

ARTIKEL 31 - Ett barn har rätt till vila, lek och fritid, och till att 
delta i konst- och kulturaktiviteter.

ARTIKEL 32 - Ett barn får inte utföra arbete som kan hindra dess 
utbildning eller äventyra dess hälsa och utveckling.

för att tjäna pengar till familjen. UNICEF har 
tre huvudpunkter i sitt program:

1. Garantera grundskoleutbildning av god 
kvalitet för alla barn

2. Trygga familjers ekonomiska situation 
t.ex. genom mikrokredit

3. Informera om barnarbete och om bar-
nets rättigheter
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SYFTE: Vi dryftar över vad uttrycket "leken är barnets
arbete" betyder. Vilken betydelse har leken i ett barns
liv? Vad är barnarbete och varför är det farligt?

GÖR SÅ HÄR:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

• Hafiz berättelse s. 41

Tillbehör:

Läs Hafi z berättelse för eleverna.

Diskutera om vad som enligt eleverna är fel i berättelsen.
Vad borde Hafi z ha rätt till? Varför?

Berätta för eleverna
• Miljontals barn runt om i världen måste arbeta på plantager, i fabriker eller inom 

servicebranschen, t.ex. som hemhjälp eller gatuförsäljare.
• Den största orsaken till barnarbete är fattigdom. Barnen måste hjälpa till att försörja 

familjen eftersom föräldrarna är fattiga eller eftersom barnen inte har några föräldrar. 
Någon måste sköta om småsyskonen och hushållsarbetet medan föräldrarna är på 
åkern. Föräldrarna sätter alltså inte sina barn i arbete eftersom de inte älskar dem utan 
för att de är tvungna att göra det.

• Barnarbetskraft används eftersom den är billig. Till barnarbetstagaren 
 betalas en väldigt liten lön, så arbetsgivaren tjänar mer  på att 
 använda barn som arbetskraft, än vad han skulle göra om 
 arbetstagarna skulle vara vuxna. Barnen kan inte heller, eller 
 vågar inte kräva bättre ersättning eller bättre behandling.
• Det tunga och ofta farliga arbetet förorsakar bestående skador på
  barnets kropp och sinne. Ansvaret att försörja familjen är alltför 
 stort att bära för ett barn. Barnarbetets offer blir allvarliga och 
 sorgsna barn. De kan helt förlora sin förmåga att leka och 
 att vara barn.
Diskutera noggrannare om vad barnarbete är. Att gå i skola och att 
hjälpa till lite hemma är inte barnarbete utan något som utvecklar 
och uppfostrar barnet. Det måste ändå bli tid över för lek och vila.

Fundera över vad uttrycket “leken är barnets arbete” betyder. Varför 
är lek och vila viktiga för ett barn?

Vad hjälper eleverna till med hemma? 
Vilka uppgifter är tråkiga, vilka är roliga?

Studera bilagan “Viktiga åldersgränser i Finland”. Vad säger 
Finlands lag om barnarbete?

Idéer till fortsatt
arbete:
• Modersmålet: Eleverna
skriver berättelser som 
handlar om deras egna liv. 
Exempel: “Så här slappnar 
jag av” eller “Den bästa 
lek jag vet”.
• Modersmålet: Håll en 
hushållsarbetsdagbok 
hemma och skriv ner 
roliga och mindre roliga 
hushållsarbeten. Läs upp 
dagboken för de andra i 
skolan. 
• Gymnastik: Eleverna 
hittar i grupp på fysiska 
avslappningsövningar 
som de kan hålla för 
var andra under gymnas-
tiklektionen eller mellan 
lektioner.
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Bruket av barnarbetskraft är ett komplicerat problem, som inte försvinner ur världen
på ett ögonblick. Genom små vardagliga handlingar kan dock varje människa jobba
för att problemet minskar.

Till Finland hämtas hela tiden produkter som kan ha tillverkats med barnarbetskraft.
Som exempel kan nämnas kaffe, te, bananer, fotbollar, skor och kläder. 
Som konsumenter har vi rätt att få information om produktens ursprung. 
Vi kan från butikens hyllor försöka välja produkter som inte producerats med
hjälp av barnarbetskraft.

Handlingsplan!
• Dela in er i grupper på 2-3 elever och välj några produkter från följande lista: 

banan, kaffe, te kakao, fotboll, sportskor, t-skjorta, shorts, skolväska, linjal, 
suddgummi.

• Besök någon av ortens varuhus eller matbutik eller kontakta importören och försök
ta reda på följande saker av produkterna ni valt:

• i vilket land har produkten tillverkats?
• hur har försäljaren eller importören tagit reda på produktens ursprung?
• har fabrikernas tillverkningsomgivning undersökts, hur?
• hur kan man vara säker på, att man i tillverkningen inte använt sig av 

barnarbetskraft?

© UNICEF/Karvinen



Hafiz berättelse
- Palestina
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Varje dag tvättar Hafi z bilfönster i den största 
korsningen i centrum. Lönen för det hårda arbetet 
i den gassande solen är inte stor, men den är nöd-
vändig för att familjen skall klara sig.

Även om livet är hårt och uttröttande så får Hafi z 
gå i skola. Ibland måste han ändå stanna hemma 
eftersom han är så trött efter föregående dags arbete 
att ögonen inte hålls öppna under lektionerna.

Snart är det sommar och skolorna stänger för 
två månader. Hafi z väntar inte speciellt ivrigt på 
att skolan skall sluta, för sommaren innebär inte 
avslappnande lov och roliga lekar för honom. Istället 
väntar långa och heta arbetsdagar i vägkorsningen.

Hafi z är 11 år gammal och kommer från 
Palestina. Han bor i det oroliga och krigiska 
området Gaza i en stad som heter Zatoun. 
Han har sju syskon. Hafi z pappa dog för 
ett halvt år sedan. Sedan dess har Hafi z 
varit tvungen att delta i försörjandet av 
familjen. 
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Bra att veta
• Våren 2002 organiserade UNICEF i New York, i samband med 

FN:s specialsession om barn, ett historiskt barnens forum där 
över 400 barn och ungdomar från 154 olika länder samlades 
för att diskutera om saker som berör barn

•  År 2007 ordnades konventionens andra uppföljnings-
konferens, där också barn och ungdomar deltog 

•  Ett barn har rätt att delta i diskussioner och beslutsfattande 
när det gäller saker som berör barnet 

ARTIKEL 12 - Barnet har rätt att fritt uttrycka egna 
åsikter i alla frågor som rör honom/henne.

ARTIKEL 15 - Barnet har rätt att bli medlem i förenin-
gar och verka i dem.
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SYFTE: Vi dryftar över var och hur barn kan påverka. Vi
övar oss att uttrycka vår åsikt. Vi lär oss att förstå hur
våra egna attityder och beteendemönster inverkar på
hur andra människor förhåller sig till oss och på hur
de lyssnar på våra åsikter.

GÖR SÅ HÄR:
1. Läs artikeln " Barnens parlament i Tammerfors" för eleverna.

2. Fundera tillsammans över idén med ett barnparlament, vilka goda sidor har det? 
Vad tycker eleverna om barnparlamentets förslag?

3. Hur många skulle kunna tänka sig att delta i en sådan här form av verksamhet? 
Hurudana saker skulle eleverna vilja behandla som medlemmar i parlamentet?

4. Fundera tillsammans på vilka andra sätt det finns att påverka sitt eget liv eller vilka platser
man kan gå till för att göra det (hemmet, hobbyerna, skolan). Eleverna kan berätta om 
egna erfarenheter av att påverka på de platser de nyss har nämnt.

5. Eleverna funderar över hur de bättre skulle kunna delta i beslutsfattandet i sin skola / klass.

6. Diskutera om hur tankar och förslag borde föras fram för att de vuxna skall ta dem på 
allvar. Gör övningen "Som man ropar får man svar" med eleverna.

7. Gör tillsammans i klassen eller i mindre grupper några förslag vars syfte är att göra er 
skola trivsammare. Förslagen kan handla om maten, rasterna, redskap eller utrymmen, 
vistelse i korridorerna, osv.

8.Fundera ut hur ni kan föra förslagen vidare i skolan.
• Sammankalla ett gemensamt möte för hela skolan
• Sänd representanter till lärarnas eller föräldrakommitténs möten
• Stäm ett möte med rektorn
• Gör en video om förslaget där "problemet" presenteras och en lösning föreslås.

Visa videon under en morgonsamling eller på ett lärarmöte
• Skriv ett brev till skoldirektören
• Skriv en ställningstagande artikel i er lokala tidning eller i skolans tidning

Vi görett förslag

ÖVNING 1:

Tillbehör:
ÖVNING 1:
• Artikeln "Barnens
parlament i Tammerfors"
s. 45

ÖVNING 2:
• "En lärorik berättelse" s. 44

• ritpapper
• färgpennor
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GÖR SÅ HÄR:
1. Läs för eleverna "En lärorik berättelse":

"Det var en gång en kvinna som bestämde sig för att flytta till en annan stad. Hon kom
till en stadsport och stötte där på en vakt. Vakten släppte inte genast in kvinnan utan
ställde istället en fråga till henne: 'Hurudana människor bodde i din förra hemstad?'
Kvinnan svarade: 'Där bodde tråkiga, grälsjuka människor som tyckte om att skvallra.
De var på alla sätt otrevliga.' Då sade portvakten: 'I den här staden är människorna just
sådana som du beskrev. Det lönar sig inte för dig att stanna här. Jag föreslår att du
fortsätter vidare.'

Efter några dagar kom en annan kvinna till samma stadsport och bad om att få släppas
in i staden. Portvakten ställde samma fråga till den här kvinnan som han hade frågat
tidigare: 'Hurudana människor bodde i din förra hemstad?'
Kvinnan svarade: 'De var vänliga och tog hand om varandra. De bemötte svårigheterna
med stort mod och välkomnade alltid främlingar till sina hem.'
Då sade portvakten: 'Välkommen till vår stad, för här är människorna just så vänliga
och hjälpsamma som du beskrev! Du passar säkert in i vår grupp '

2. Fundera tillsammans över vad det är berättelsen vill säga. Vilket är budskapet till läsaren? 
Ställ vid behov frågor:
• Varför fick den första kvinnan inte komma in i staden?
• Varför fick den andra kvinnan komma in i staden?
• Vad ville portvakten genom sina frågor få veta om de människor som kom till staden?
• Varför ville stadens invånare ha en vakt vid porten?
• Vilken betydelse har en positiv attityd och ett gott beteende i klassen, hemma, bland kompisar?
• Vad menas med ordspråket: "Som man ropar får man svar"?
• Har eleverna själva varit med om situationer där positiv attityd har gjort att saker har löst 

sig på ett bra sätt för dem?

3. Fortsätt genom att rita:
• Be varje elev rita bilder av de två kvinnorna som försökte komma in i staden i sina häften.

Be dem också hitta på sex adjektiv om varje kvinna som beskriver hennes karaktärsdrag 
och attityder.

• Skriv tillsammans adjektiven om bägge kvinnorna på tavlan.

Som man ropar får man svar

ÖVNING 2:

.
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Barnens Parlament i Tammerfors är barnens egen 
kanal för påverkan. Parlamentet grundades år 2001 i sam-
band med projektet LOVE (Lasten osallisuuden ja vaikuttami-
sen edistäminen). År 2004 var Barnens Parlament redan en 
etablerad del av ungdomsverksamheten i Tammerfors stad. 
Verksamheten i Barnens Parlament är avsedd för 7-12-årin-
gar, m a o barn i lågstadieålder. Verksamheten leds av en 
ungdomsarbetare. Målet med verksamheten är att ge barnen 
i Tammerfors fl era chanser att delta och påverka.

Barnens Parlament i Tammerfors har sedan år 2003 
haft ett eget verksamhetsbidrag på 10 000 euro. Verksam-
hetsbidraget, elevkårsverksamheten och skateboard-platsen 
är alla projekt som Barnens Parlament i Tammerfors tagit ini-
tiativ till. Under de senaste åren har man bl a tagit initiativ 
till att få fl era skolhälsovårdare till skolorna i Tammerfors och 
till att minska elevantalet i klasserna. Som stöd för initiativet 
om skolhälsovårdare skrev man en adress som nästan 5000 
lågstadielever undertecknade! Idéer till initiativen får man 
från barnens diskussioner och från stormöten som ordnas 
två gånger per år för skolornas representanter.

På stormötena bestämmer man bl a om angelägenhe-
ter som har med Barnens Parlament i Tammerfors att göra, 
man delar ut stipendier, man tar ställning till aktuella ären-
den som har med barnens liv att göra och man väljer en två-
årig styrelse. Styrelsen fungerar som representantkår för 
Barnens Parlament i Tammerfors. Styrelsen förbereder stor-
mötena och väljer vilka ämnen som ska tas upp, t ex budge-
ten och verksamhetsberättelsen för Barnens Parlament i 
Tammerfors. Styrelsemedlemmarnas uppgift är att fungera 
som språkrör för barnen i Tammerfors genom att väcka mo-
tioner och ta ställning till olika saker som har med barn att 
göra. Styrelsemedlemmarna presenterar också verksamhe-
ten i Barnens Parlament och deltar i olika arbetsgrupper som 
sammankommer i staden.        

Vem som helst som är ett barn och bor i Tammerfors 
kan delta i parlamentets verksamhet. Via elevkårsverksam-
heten kan man också få delta i stormötena och därigenom i 
styrelsens verksamhet. Alla 7-12 –åriga barn kan också delta 
i verksamheten inom de regionala kommittéerna runtom i 

Barnens Parlament 
i Tammerfors

- Finland

Tammerfors. Målet med kommittéernas verksamhet är att påverka 
förhållandena för barnen på deras egna bostadsområden och att 
väcka barnens intresse för sin näromgivning så att de deltar i dess 
utveckling och samtidigt får erfarenhet av att kunna påverka. De re-
gionala kommittéerna ordnar bl a olika aktiviteter på bostadsområ-
dena, t ex invånaraftnar för barnen. Dessutom väcker de motioner 
och tar ställning till saker. Verksamheten är friare och kommittéer-
na samlas på de lokala ungdomsgårdarna. 

Barnens Parlament i Tammerfors samarbetar nära med 
alla elevkårers styrelser i lågstadierna i Tammerfors samt med lä-
rarna som leder elevkårerna. Ungdomarbetaren deltar i utbildnin-
gen som ordnas för elevkårernas styrelser och de handledande lä-
rarna. Barnens Parlament i Tammerfors strävar också efter att få in 
olika sakinnehåll i styrelsernas verksamhet. Samtidigt har Barnens 
Parlament också en fi n möjlighet att samla in åsikter om olika saker 
av en stor grupp barn. Barnens Parlament i Tammerfors samarbe-
tar också med de andra barnparlamenten i Finland. Viktiga 
samarbetspartners är såväl barnombudsmannen i 
den egna staden som barnombudsmannen 
på riksnivå. 

Verksamheten i Barnens 
Parlament i Tammerfors innebär 
trevligt arbete och en chans att få påver-
ka saker på barnens egna villkor. När man 
deltar i verksamheten får man er-
farenhet av att påverka 
saker och att göra nå-
got genom att delta, 
att få erfara hur det 
ger glädje och lycka. 
Som barnen själva 
uttrycker det har de 
en hobby som är 
viktig och betydel-
sefull!

Miia Nivala
Ungdomstjänsterna i 
Tammerfors stad    



5.

SYFTE: Eleverna förstår att det i
deras rättigheter också ingår skyl-
digheter att respektera andras rät-
tigheter.

10.10.
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• Vita och röda
papperslappar

 Mattias berättelse s. 48

Tillbehör:
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och plikter
ARTIKEL 13 - Barn har rätt att 
uttrycka sina egna åsikter, 
förutsatt att de inte kränker 
andras rättigheter.



GÖR SÅ HÄR:
1. Dela in eleverna i grupper på 3-4. Ge 10 vita papperslappar 

till varje grupp.

2. Be grupperna skriva ned de viktigaste rättigheterna som de 
tycker de har på papperslapparna. Sammandraget av 
Konventionen om barnets rättigheter kan användas som hjälp.

3. När grupperna har skrivit ned sina viktigaste rättigheter, 
förklara att det i varje rättighet också ingår en eller flera plikter.
Exempel:
• Om du har rätt att köra bil, så är det din plikt att köra enligt

trafikreglerna utan att äventyra andra människors säkerhet.
• Om du har rätt att göra dig hörd, så är det din plikt att lyssna

på och respektera andras åsikter.

4. Dela ut de röda lapparna till grupperna när eleverna har 
uppfattat sambandet mellan rättigheterna och plikterna. Be 
grupperna att skriva ned de plikter som hör till rättigheterna
på de röda lapparna (10 st.).

5. När det finns en plikt (röd lapp) för varje rättighet (vit lapp) 
så blandar gruppen ihop alla lappar och byter sedan hela 
bunten med en bunt från en annan grupp.

6. Grupperna ordnar de nya lapparna i rättighet/plikt -par och 
kontrollerar sedan att de har gjort rätt med den grupp som 
de har fått lapparna av.
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Idéer till fortsatt arbete:
• Klassens och skolans
regler betonar ofta plik-
terna. Varför är det så
här? Fundera över vilka
rättigheter som ingår i
reglerna. Exempel: Till re-
geln "Härja inte i klas-
sen!" kan man tänka sig
rättigheten "Alla har rätt
till ett lugnt och tryggt
arbetsutrymme".
• Gör nya regler till klas-
sen som betonar rättighe-
terna.
• Eleverna ritar eller skri-
ver om sina plikter.
• Fundera över vilka saker
föräldrarna eller skolans
personal ansvarar över.

7. Fortsätt arbetet med en diskussion:
• Var det svårt att hitta på plikterna? Varför?
• Läs Mattias berättelse.
• Hurudana rättigheter har pakistanska elever? Hurudana har Mattias?
• Hurudana plikter har pakistanska elever? Hurudana har Mattias?
• Har Mattias större rätt att gå i skola än pakistanska barn?
• Om Mattias skulle bli tvungen att gå i skola i Pakistan, hurudana rättigheter skulle han 

då kräva åt sig själv där?
• Tryggar er skolas regler rättigheterna eller betonar de plikterna? Varför?
• Hurudana rättigheter skulle eleverna vilja ha?
• Hurudana rättigheter och plikter har barn enligt Finlands lag? Studera bilagan "Viktiga 

ålders egräns r  i Finland".



Mattias går på sjätte klassen. För en månad sedan
kom det tre nya elever från Pakistan till hans skola.
De talar ett konstigt språk och de hör till en annan
religion än Mattias och de andra eleverna i skolan.
Om det är någon religiös helg så stannar de ibland
hemma från skolan. Mattias tycker att det här är
orättvist. Han tycker inte om nykomlingarna och deras
konstiga vanor. Mattias tycker att de nya eleverna
borde uppföra sig på samma sätt som alla andra
elever i skolan. Speciellt irriterande är det när de
pakistanska eleverna sitter tillsammans i
matsalen och talar sitt eget språk. Mattias
tycker att det känns som om de talar illa
om honom. Mattias och hans vänner
besluter sig för att börja mobba de
pakistanska eleverna så att de åker
tillbaka till Pakistan eller åtminstone
slutar prata sitt dumma språk.
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Mattias
berättelse
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1. Varje människa under 18 år räknas som barn.
2. Barnets rättigheter gäller alla barn. Inget barn får 
diskrimineras på grund av barnets eller dess föräldrars 
egenskaper, åsikter eller ursprung.
3. Vid alla beslut som rör ett barn ska barnets bästa 
prioriteras.
4. Staterna ska förverkliga de rättigheter som fastställs i 
barnkonventionen.
5. Staterna ska respektera föräldrars och andra 
vårdnadshavares ansvar, rättigheter och skyldigheter i 
anslutning till barnets fostran.
6. Varje barn har rätt till livet. Staterna ska trygga bästa 
möjliga förutsättningar för att barnet ska
överleva och utvecklas i egen takt.
7. Barnet ska registreras omedelbart efter födseln. Barnet 
har från födseln rätt till ett namn och ett medborgarskap. 
Barnet har rätt att veta vilka föräldrarna är och att i första 
hand bli vårdat av dem.
8. Ett barn har rätt att behålla sin identitet, sitt 
medborgarskap, sitt namn och sina släktrelationer.
9. Ett barn har grundläggande rätt att leva tillsammans 
med sina föräldrar, förutsatt att han/ hon har det bra och 
tryggt med dem. Ett barn som inte bor med sina föräldrar 
har rätt att träffa och hålla regelbunden kontakt med 
båda föräldrarna. Ifall det inte är bra för barnet att träffa 
föräldrarna kan man hindra umgänge.
10. Om barnet och dess föräldrar har kommit att bo i 
olika länder, är det statens plikt att i positiv anda och utan 
dröjsmål behandla en ansökan om familjeåterförening.
11. Staten ska hindra olovligt bortförande av ett barn från 
ett land till ett annat.
12. Barnet har rätt att fritt uttrycka egna åsikter i alla 
frågor som rör honom/henne. Barnets åsikter ska beaktas 
med hänsyn till dess ålder och mognadsgrad.
13. Barn har rätt att uttrycka sina egna åsikter, förutsatt 
att de inte kränker andras rättigheter. Barn har rätt att få 
information.
14. Barnet har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet 
ochreligionsfrihet. Den vägledning föräldrarna ger barnet 
i detta sammanhang ska respekteras.
15. Barnet har rätt att bli medlem i föreningar och verka i 
dem. 
16. Barnet har rätt till privatliv, hemfrid och 
brevhemlighet. Barnets heder eller anseende får inte 
kränkas.
17. Barnet har rätt att via t.ex. tv, radio och tidningar få 
tillgång till information. Staten är skyldig att uppmuntra 
massmedierna att producera sådant material som stöder 
barnets utveckling  och välfärd. Barn ska skyddas mot 
information och material som kan ha skadlig inverkan på 
barnet.
18. Föräldrarna har det primära och gemensamma 
ansvaret för barnets fostran och utveckling för barnets 
bästa. Staten bör stöda föräldrarna i sin uppgift.
19. Barnet ska skyddas mot alla former av 
våld,försummelse och utnyttjande.
20. Ett barn som inte kan bo med sin familj har rätt till 
särskilt skydd och stöd. I sådana fall ska man beakta 
kontinuiteten i barnets fostran, och ta hänsyn till barnets 
etniska, religiösa och språkliga bakgrund.
21. Adoption kan komma i fråga om det ur barnets 
synvinkel är det bästa alternativet.

22. Staten bör skydda fl yktingbarn och se till att deras rättig-
heter, som är antecknade i denna konvention, förverkligas. 
23. Handikappade barns specialbehov bör beaktas och 
barnet bör få leva ett fullt och gott liv.  
24. Ett barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till den hälso- 
och sjukvård han/hon behöver. 
25. Ett barn som placerats utanför sitt födelsehem har rätt till 
regelbunden översyn av grunderna för sin omvårdnad och 
placering.
26. Ett barn har rätt till social trygghet.
27. Ett barn har rätt till den levnadsstandard som behövs 
för dess fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala 
utveckling.
28. Ett barn har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning. 
Staten ska främja utbildning och studiehandledning på andra 
stadiet samt förebygga avbrott i studierna.
29. Utbildningen ska utveckla barnets individuella 
färdigheter, dess respekt för de mänskliga rättigheterna och 
för barnets egen, föräldrarnas och andras kultur samt dess 
tolerans.
30. Ett barn som tillhör en minoritet eller urbefolkning har 
rätt till sin egen kultur, religion och sitt eget språk.
31. Ett barn har rätt till vila, lek och fritid, och till att delta i 
konst- och kulturaktiviteter.
32. Ett barn får inte utföra arbete som kan hindra dess 
utbildning eller äventyra dess hälsa och utveckling.
33. Ett barn ska skyddas från narkotika.
34. Ett barn ska skyddas mot alla former av sexuellt 
utnyttjande.
35. Staterna ska förhindra handel med barn.
Artiklar 34 och 35: se tilläggsprotokoll angående barnhandel, 
barnprostitution och barnpornografi 
36. Ett barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.
37. Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym eller 
förnedrande bestraffning. Att fängsla ett barn får endast 
användas som en sista utväg, och även då ska man behandla 
barnet mänskligt och ta i beaktande barnets ålder.
38. En person under 18 år får inte värvas till armén och inte 
heller delta i krigföring. Vid väpnade konfl ikter
ska barn skyddas.
Artikel 38: se tilläggsprotokoll om barns deltagande i 
beväpnade konfl ikter
39. Ett barn som utsatts för någon form av utnyttjande bör få 
hjälp till rehabilitering och social återanpassning.
40. Om ett barn brutit mot lagen eller misstänks ha gjort det 
ska barnets människovärde respekteras och barnets ålder tas 
i beaktande.
41. Ifall en stats nationella lagstiftning garanterar ett barn 
större rättigheter än vad barnkonventionen gör, ska de 
nationella lagarna följas.
42. Staten bör se till att alla medborgare är medvetna om 
barnets rättigheter.
43. FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar att denna 
konvention följs.
44. Staterna är skyldiga att regelbundet rapportera om 
förverkligandet av barnets rättigheter.
45. Specialorganisationerna, UNICEF och andra FN-
organ är berättigade och skyldiga att evaluera och främja 
förverkligandet av konventionens artiklar.
46.–54. Dessa artiklar behandlar beslut om ratifi cering av 
och ändringar i konventionen samt konventionens övriga 
giltighet.

BARNKONVENTIONEN I KORTHET
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Artikel
En artikel är en bestämmelse i en konvention eller en
lag, en paragraf.

Människovärde
Alla människor har samma värde, oberoende familje-
bakgrund eller samhälleligt och kulturellt ursprung,
eftersom varje människa är en representant för mänsk-
ligheten. Det här betyder att alla människor har ett
likadant människovärde och att alla också måste
erkänna och respektera människovärdet.

Mänsklig rättighet
Med mänskliga rättigheter menar man rättigheter
som varje medlem av människosläktet har enligt
samma grunder. Nuförtiden förstås med mänskliga
rättigheter främst de rättigheter som finns tryggade
i internationella eller regionala människorättsavtal.

Deklaration
En deklaration är ett dokument som är moraliskt
bindande för de stater som undertecknar det, men
det är inte strängt juridiskt bindande.

Rättighet
Rättighet är ett begrepp som har uppkommit ur grund-
behoven. Exempel: människan har som ett av sina
basbehov behovet att sköta om sin hälsa. Alla har
därmed rätt till hälsovård. Rättigheterna är till sin
natur antingen möjliggörande (rätt till hälsovård) eller
beskyddande (rätt till skydd mot våld).

Grundbehov
Alla människor har grundbehov. De skiljer sig från
önskningar eftersom behoven är absolut nödvändiga
för att en människa skall kunna leva ett bra liv, medan

önskningarna inte är det. Man kan t.o.m. säga att utan
grundbehoven har människan inte tillräckliga förut-
sättningar för att leva ett mänskligt liv. Basbehoven
gör det möjligt för en människa att utvecklas helhetligt
såväl fysiskt som psykiskt. Grundbehoven är bl.a. att
upprätthålla sin hälsa, att få utbilda sig, att få uttrycka
sig och att få delta.

Ratificering
När en stat (riksdag) ratificerar en internationell kon-
vention, så tar den på sig ansvaret att följa konven-
tionen inom det egna landets gränser samt att stöda
andra länder i deras försök att respektera konventio-
nen. Varje medlemsstat måste omforma sina egna
nationella lagar så att de överensstämmer med den
ratificerade internationella konventionen.

Konvention
En allmän överenskommelse mellan olika länder. En
konvention är juridiskt bindande för de länder som
skriver under den.

Jämlikhet
Jämlikhet betyder att alla är lika värda och att rättvisa
förverkligas mellan människor. Begreppet jämlikhet
har länge setts främst som jämlikhet mellan könen,
men begreppet är bredare än så. Det innehåller både
förhållandet mellan olika minoriteter och förhållandet
mellan minoritet och majoritet. I dessa förhållanden
ingår frågor om segregation, diskriminering och
mångformighet.

Plikt
Det ingår plikter i varje rättighet. Exempel: Om en
person kräver sin rätt till hälsovård, så kan personen
inte samtidigt förstöra sin hälsa genom att använda
droger. Den viktigaste plikten en människa har är att
respektera andras rättigheter.
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Alla människor har samma värde, oberoende av 
famil  je bakgrund eller samhälleligt och kulturellt ur-
sprung, eftersom varje människa är en representant 
för mänskligheten. Det här betyder att alla männis-
kor har ett likadant människovärde och att alla också 
måste erkänna och respektera människovärdet.

önskningarna inte är det. Man kan t.o.m. säga att utan 
grundbehoven har människan inte tillräckliga förut-
sättningar för att leva ett mänskligt liv. Basbehoven 
gör det möjligt för en människa att utvecklas såväl 
fysiskt som psykiskt. Grundbehoven är bl.a. att upp-
rätthålla sin hälsa, att få utbilda sig, att få uttrycka sig 
och att få delta.
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Födseln:
När barnet föds får han/hon sina föräldrars efter-
namn. Om föräldrarna har olika efternamn så bestäm-
mer de vilket efternamn barnet skall få.

Ett barn får ges högst tre förnamn. Dessa skall regist-
reras i systemet för befolkningsuppgifter inom två 
månader efter födseln. Föräldrarna meddelar barnets 
förnamn till magistraten eller församlingen.

Barnets medborgarskap bestäms enligt mammans 
medborgarskap. Ett hittebarn är statens medborgare 
så länge det inte har påvisats, att han/hon är medbor-
gare i ett främmande land.

Barnet skall ha rätt att få information på ett sätt som 
passar dess ålder och utvecklingsskede i ärenden som 
berör dess barnskydd samt möjlighet att uttala sin 
åsikt i ärendet.

Varje barn under skolåldern har rätt till en kommunal 
dagvårdsplats samt till kostnadsfri förskoleundervis-
ning. 

3 år:
Barnets föräldrar har rätt att få vårdledighet från jobbet 
för att vårda sitt barn hemma tills barnet fyller tre år.

I daghemmen kan barnsköterskan eller barnträd-
gårdsläraren ta hand om fyra under tre år gamla barn 
samt sju över tre år gamla barn.

6 år:
En myndig person får skjutsa två högst sex år gamla 
barn på cykel. Cykeln måste vara utrustad med en 
lämplig sits som har skydd för fötterna för barnet. När 
man skjutsar två barn, måste cykeln vara utrustad 
med två olika bromsar.

7 år:
Läroplikten börjar det kalenderår då ett barn fyller sju 
år. Föräldrarna har möjlighet att ansöka om att barnet 
får börja sin skolgång ett år tidigare. Om psykologiska 
och vid behov medicinska undersökningar visar att 

barnet har förutsättningar att klara av studierna, har 
barnet rätt att börja ett år tidigare. Läroplikten kan 
även skjutas upp med ett år med stöd av psykologiska 
och vid behov medicinska undersökningar.

10 år:
Föräldrar till ett barn under tio år har, om barnet in-
sjuknar, rätt till högst fyra dagar tillfällig vårdledighet 
i månaden för att vårda eller ordna med vården åt sitt 
barn. 

På  moped får man skjutsa ett barn som är högst tio 
år gammalt, om ej annat nämns i registerutdraget. 
Mopeden måste då vara utrustad med ett lämpligt 
säte och skydd för fötterna.

12 år:
12 år är en viktig åldersgräns speciellt med tanke på 
barnets rätt att göra sig hörd. Barnets åsikter måste 
beaktas i många saker som berör barnet:

Ett barn som har fyllt 12 år måste ges tillfälle att få 
utrycka sin åsikt i fråga om barnskyddsärenden som 
berör barnet självt.

Ett 12-årigt barns för- eller efternamn kan inte ändras 
utan barnets samtycke. Samtycket behövs inte om 
barnet på grund av sjukdom eller skada inte kan ut-
trycka sin åsikt. Man kan inte heller ändra efternamnet 
på ett barn som inte ännu har fyllt 12 år om barnet har 
utvecklats så långt att det klart kan uttrycka sin åsikt.

Man kan inte verkställa ett beslut som berör vård-
naden av ett barn eller umgängesrätten mot barnets 
vilja om barnet är under 12 år gammalt men har 
utvecklats så långt att det klart kan uttrycka sin åsikt.

Ett barn som har fyllt 12 år har rätt att kräva socialser-
vice och andra stödåtgärder.

Ett barn som är under 12 år gammalt och kortare än 
150 cm måste i bil sitta fastspänd i säkerhetssits eller 
annan säkerhetsanordning.

Ett barn som är under 12 år gammalt får cykla på trot-
toaren.

Åldersgränser som grundar sig på Finlands lagar och författningar:
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basinformation om Barnkonventionen samt verksamhets-idéer för

klassundervisning. Syftet med handboken är att hämta FN:s ännu

ganska okända Barnkonvention närmare det finska barnets vardag.

Lektionernas övningar utmanar eleverna att fundera på sina egna

och världens barns rättigheter samt väcker diskussion om rättvisa

och jämlikhet.
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