
Ett upplevelsebaserat metodmaterial som gör  
barnkonventionen tydlig och användbar i barns vardag

 Barnrätts- 
äventyret

Lektionsmaterial



Innehåll:

Ny i klassen
Alternativ

Kommentarerna
Kommentarer, forum och avsändare

Del 2

Du är en pärla 
Frågor

Del 4

Vad behöver 
barn?  
Lappar med barns rättigheter

Termometern 
Påståenden

Papperskorgen 
Påståenden

Del 1



Liv

Vad behöver barn? 
Del 1



Skydd

Vad behöver barn? 
Del 1



Utveckling

Vad behöver barn? 
Del 1



Deltagande

Vad behöver barn? 
Del 1



Alla barn  
har rätt till:



Vad behöver  
barn för att ha  

det bra?



Vatten



Mat



Kärlek



Familj



Skydd mot  
farligt arbete



Skydd mot  
diskriminering



Skydd  
mot våld



Föräldrar



Hem



Utbildning



Sömn



Att säga vad  
man tycker



Fritid



Hälsa



Sjukvård



Hjälpmedel



Kläder



Lek



Sport



Att vara med  
och bestämma



Att vara med  
och göra saker



Termometern 

1.  Det är farligt att chatta med främlingar på nätet

2.  Det är lätt att säga nej om någon tjej/kille tafsar

3.  Det är svårt att låta bli att ta på snygga främlingar

4.  Det är ok att lägga ut bilder på sig själv på nätet  

 där man har ganska lite kläder på sig

5.  Det är riskfyllt att ha utmanande kläder på sig om  
 man är kille

6. Det är riskfyllt att ha utmanande kläder på sig om  
 man är tjej

7.  Man skall inte träffa någon som man blivit kontaktad  
 av på nätet

8.  Det är ok att ångra sig även  
 om man först varit med på det

9.  Det är viktigt att veta vem man  
 skall prata med om man blivit  
 sexuellt utnyttjad

Del 1

1 = Håller inte med alls

10 = Håller helt med



Papperskorgen
Del 1

Kärleken är fri

Killar och tjejer har samma rättigheter

Det är bara funktionshindrade  
som diskrimineras

Barn och ungdomar 
borde få bestämma mer

Barn har samma åsikter som sina föräldrar

Det är jämställt mellan könen i Sverige

Man måste ha samma  
religion som sina föräldrar

Alla är lika mycket värda

Alla skall få vara ihop med  
eller gifta sig med den man vill

Sverige är ett bra land att växa upp i

Övningen är hämtad ur boken: Att arbeta med Barnkonventionen - helt enkelt Wedberg/Mohr (2014)



Papperskorgen
Del 1

Syskon skall ha samma regler 
oavsett ålder

Alla människor har fördomar

Vuxna vet alltid barns bästa

Fattiga och rika har lika värde

Tjejer mognar tidigare än killar  
och borde få rösta ett år tidigare

Alla skall ha rätt att älska vem man vill

Vuxna diskriminerar andra  
mer än vad ungdomar gör

Alla har rätt att tycka och tro vad de vill

Homosexuella skall ha samma  
rättigheter som heterosexuella

Det är vanligt att vuxna är orättvisa



Papperskorgen
Del 1

Människor blir ofta diskriminerade  
på grund av sitt utseende

Alla människor är olika

Alla människor är lika innerst inne

En del människor föds onda

Det är bra att man är olika  

Människor borde acceptera  
varandra mer

Det är viktigt att kämpa  
för barns rättigheter

Vissa får skylla sig själva  
om de blir diskriminerade

Rika människor är bättre än fattiga



Du är en pärla
Del 4

Jag tycker det är  

obehagligt att duscha  

i skolan efter idrotten

Jag vet att det händer  

saker i duschrummen  

efter idrotten som  

vuxna inte känner till

Jag känner mig trygg på  

skolans toaletter?

Jag har blivit störd av  

någon annan på en av  

skolans toaletter

Det har hänt saker på  

skolans toaletter som jag  

inte har berättat om



Ny i klassen

Robin ska säga ifrån

Del 2



Ny i klassen

Robin ska ignorera dem.  

De tröttnar nog.

Del 2



Ny i klassen

De har rätt att säga vad de vill,  

men Robin kan vara elak tillbaka

Del 2



Ny i klassen

Eget förslag

Del 2



Kommentarerna
Del 2

Offentligt

Kommentar på en offentlig sida  
som många eller typ alla kan se.  

Det kan vara Facebook, Instagram,  
kommentarsfält för inloggade  

och liknande. Privat

Kommentarer som kommer till dig  
personligen och som ingen kan se  

utan att fårga dig först. Till exempel  
sms, WhatsApp, Messenger  

och liknande.

Okänd 

En avsändare som du inte  
känner till. Du vet inte  

personens ålder, namn,  
kön eller något.

Kompis

En person du känner till  
eller känner väl irl.



Kommentarerna
Del 2

Kommentar

Du är söt!

Kommentar

Vill du komma hem till mig?

Kommentar

Älskar ditt hår!!

Kommentar

Skicka en bild!!

Kommentar

Du är äcklig!!

Kommentar

Vad har du för adress?

Kommentar

Snygg jacka. Min mamma har en sån.

Kommentar

Du kommer aldrig få några vänner!!

Kommentar

Berätta INTE för någon att vi skall ses!!!!!!!

Kommentar

Du är jätterolig!!



Kommentarerna
Del 2

Kommentar

Är du typ muslim??

Kommentar

Jag tycker om Dig!!

Kommentar

Jag behöver låna pengar?



Erikshjälpen har funnits sedan 1967 och är en barnrättsorganisation som arbetar i fem regioner  
runt om i världen, samt i Sverige. Genom insatser för utbildning och fritid, hälsa samt trygghet  

och skydd ger vi barn och unga hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden.  
Genom vår vision; ”En förändrad värld där barns drömmar får liv” tror vi på barns delaktighet  

och barns egen förmåga att själva vara med och förändra sin situation.  

erikshjalpen.se

Barnrättsäventyret riktar sig till dig som vill tydliggöra FN:s barnkonvention för barn och
ungdomar. Dina elever kommer få några upplevelserika dagar där konventionen förklaras på
ett inspirerande och roligt sätt. Tanken är att de ska få fundera över vilka frågor de tycker är

viktiga att jobba med och hur de själva kan tillämpa barnkonventionen i sin vardag.
Tillsammans med eleverna pratar ni om och hittar vägar för att bland annat förebygga
diskriminering, kränkningar och sexuella trakasserier, både i klassrummet och på nätet.

Metodmaterialet består av:  
• Metodbok 

• Lektionsmaterial  
 • Instruktionsfilmer för övningarna under äventyrsdagen 

 
Vi hoppas att det gör det lättare för fler skolor att undervisa om barns  
rättigheter och hur barn kan vara med och påverka världen vi lever i!

Du hittar allt material på erikshjalpen.se/barnrattsaventyret.

Låt äventyret börja!

Barnrättsäventyret


