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Barnens rätt
Om programserien och dess syfte
Enligt barnkonventionen har varje barn rätt att känna till och förstå vilka rättigheter de har. 
Som rätten att bo, att kunna få sjukvård, till lek, till sitt språk, till integritet och rätten att delta i 
samhället.

I fem dokumentärer berättar barn om sina erfarenheter. Genom att höra hur andra barn 
reflekterar och tänker kan lyssnaren börja fundera över sin egen vardag och samtalet i den närmaste 
gruppen kan sätta igång. Varje avsnitt är fristående och knyts till artiklar i barnkonventionen.

Radioserien Barnens rätt är tänkt att inspirera till fördjupande samtal. Programmen ligger till 
grund för att på ett personligt plan medvetandegöra vad en rättighet är och hur barnkonventionen 
påverkar barnens liv.

Att lyssna till berättelserna ger eleverna också upplevelser och insikter i andra människors 
liv, erfarenheter och villkor. Det kan leda till att empatin förstärks och att synen på omvärlden 
nyanseras.

Om programmen
Programserien innefattar fem fristående radioprogram, cirka 10 minuter långa.
Primär målgrupp: årskurs 2 och 3
Sekundär målgrupp: årskurs 4 och 5
Ämne i skolan: värdegrund och barnkonventionen  

Program 1.  Ett hem – med Miral 10 år från Syrien. 
Hon flydde till Sverige och får nu det skydd hon har rätt till.
Program 2.  Kroppen – med David 11 år. 
Han har svår allergi och får den sjukvård han behöver.
Program 3.  Sápmi Sameland – med Nils Jovnna 12 år. 
Han går i samiska skolan i Kiruna där han får undervisning på sitt modersmål.
Program 4. Hemligheter – med Agnes, Sofia och David som precis som alla andra barn har rätt 
till ett privatliv.
Program 5. Att bli sedd – med Blanka 13 år som är blind och får praktisk hjälp för att kunna 
delta i samhället.

Kopplingar till styrdokument och läroplan (Lgr11)
I läroplanens inledning framhålls att skolväsendet vilar på demokratins grund. Man betonar att 
utbildningen i skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Vidare upplyser 
man om de värden som skolan ska gestalta och förmedla: människolivets okränkbarhet, indivi-
dens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet mellan människor.
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Kopplingar till kursplanen i samhällskunskap för årskurs 1-3 
Här specificeras hur barnkonventionen kommer in i undervisningen som berör hur det är att leva 
i världen. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 
rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Pedagogiska tankar 
–  hur du kan arbeta med Barnens rätt i klassrummet

INNAN NI LYSSNAR PÅ ETT PROGRAM
 ○ Sitt gärna ner tillsammans som när man lyssnar till en saga. 
 ○ Förbered eleverna inför lyssnandet. De kan till exempel kort få veta vem programmet handlar 

om. Exempelvis: ”Det här är ett program om Miral. Hon flydde hit från Syrien för att få 
skydd.” 

 ○ Berätta också att radio är ett bildmedium. Som en film fast utan bilder att titta på. Bilderna 
finns i huvudet. 

 ○ Förbered lämpligen eleverna på de ord och begrepp som förekommer i berättelsen. Det finns 
utvalda sådana till fyra av fem program.

 ○ Eleverna bör också få veta hur långt programmet är; hur länge de ska lyssna.

EFTER ATT NI LYSSNAT PÅ ETT PROGRAM
 ○ Sammanfatta tillsammans vad programmet handlar om. Prata om vilka bilder eleverna ”såg” 

när de lyssnade.
 ○ Till varje avsnitt finns frågor kring innehållet av programmet, som en grund till samtal och 

reflektioner kring handlingen. Se de avsnittsspecifika delarna.

 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. 
Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När lärar-
handledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas.

Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver 
av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en 
elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder  
lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om 
lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara 
använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller 
annat namn, som framgår i lärarhandledningen).
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Program 1. Ett hem
Barn på flykt har rätt till skydd och hjälp, ur artikel 22.

Sammanfattning och presentation
Miral bor med hela sin familj i en etta. Lägenheten är vardagsrum, sovrum, matrum och lekrum 
på samma gång. En gång bodde hon i Damaskus, i Syrien. Det var innan de tvingades ge sig av 
norrut, över Medelhavet. Någon gång kommer hon bo någon annan helt annanstans. I ett dröm-
hus med pool och gungor.

Att prata om

Hemmet
Vad är ett hem? Hur litet kan det vara eller hur stort?  Hur vet man att det är ett hem? Vad är 
hemma och vad är borta? Hur kan det vara att längta hem?

Ägodelar
Vilken är din favoritsak?
Om du var tvungen att göra dig av med alla saker utom en, vad skulle du då ha kvar? Varför just 
den saken?

Koppling till barnkonventionen
Ge artikel 22 en innebörd utifrån Mirals situation. 
Fundera och samtala kring varför just den artikeln finns med i barnkonventionen.
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Program 2. Kroppen 
Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering,  
ur artikel 24. Barn har rätt till lek, vila och fritid, ur artikel 31.

Sammanfattning och presentation
David tar det ganska lugnt i livet för han har astma. Nu har han hittat en idrott som passar 
honom. Han simmar konstsim. Det går bättre och bättre. Han berättar också om sitt älsklings-
djur, den röda pandan.

Ordlista: astma, hålla andan, konstsim, pollen, laktosintolerant

Att prata om

Kroppen
Vad kan man göra för att kroppen ska må bra? Hur ska benen må bra, hjärtat, magen? Vad händer 
om man gör sig illa? Vad händer om man blir sjuk. Om man inte får röra på sig?

Längtan
Hur tror du det är att längta efter djur som man inte får vara nära? Hur är det att vara sugen på 
mat man inte kan äta?

Koppling till barnkonventionen
Ge artikel 24 och 31 en innebörd utifrån Davids situation. 
Fundera och samtala kring varför just dessa artiklar finns med i barnkonventionen.
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Program 3.  Sápmi 
Sameland
Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har 
rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion, ur artikel 30.

Sammanfattning och presentation
Nils Jovnna går i sexan. Han är skolbarn, och dessutom är han är renskötare. Utanför samiska 
skolan i Kiruna spelar han fotboll med sina kompisar. När sommaren kommer så flyttar han med 
sin familj upp på fjället, tillsammans med renarna. Precis som de har gjort i alla tider, i alla fall 
hittills.

Ordlista: Sápmi, samisk, same, fjäll, jojka, snap (snapchat) härk, tolka på skidor

Att prata om

Språket
Vad behöver man ett språk till? Vad händer om ett språk försvinner? Vad händer om ett ord 
försvinner? Vad skulle hända om ditt språk var förbjudet? Vad skulle du göra om du inte fick 
använda ditt eget språk?

Naturen
Vad gör man i naturen? Vilken typ av natur trivs du i? Vad skulle hända om den sortens natur inte 
fanns? Vilken är skillnaden mellan att bo ute i naturen och att åka dit på semester?

Koppling till barnkonventionen
Ge artikel 30 en innebörd utifrån Nils Jovnnas situation. 
Fundera och samtala kring varför just den artikeln finns med i barnkonventionen.
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Program 4. Hemligheter 
Barn har rätt till ett privatliv, ur artikel 16.

Sammanfattning och presentation
Sofia, Agnes och David pratar med varandra om sådant de egentligen inte avslöjar för någon enda 
människa. Saker de kanske har lovat att inte föra vidare. Saker de ändå berättat, fast de inte borde. 
Det är kul att berätta, men efteråt är det inte roligt längre. Hemligheten blir aldrig hemlig igen. 

Ordlista: privatliv, fjuttig, snoka

Att prata om

Hemligheter
Hur gör man för att ha saker för sig själv? Vad skulle du göra om någon läste din dagbok? Vilka 
saker finns det som man inte vill berätta för sina föräldrar eller sin lärare?
Finns det hemligheter man måste berätta? Som vadå?

Att vara ifred
Var kan man vara ifred? Varför vill man vara ifred ibland?
Var slipper man vara ensam? Varför vill man vara med andra?

Att inte få veta
Hur kan det vara om andra vet en hemlighet, men inte just du? Hur är det när andra viskar till 
varandra och du inte kan höra?

Koppling till barnkonventionen
Ge artikel 16 en innebörd utifrån det som barnen i programmet pratar om. 
Fundera och samtala kring varför just den artikeln finns med i barnkonventionen.
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Program 5. Att bli sedd 
Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att 
aktivt delta i samhället, ur artikel 23. 

Sammanfattning och presentation
Blanka är blind, det har hon alltid varit. Hon kan se om det är mörkt i rummet eller ljust – inte 
mer än så. Hon har olika hjälpmedel för att kunna vara med som alla andra. Men det är inte alltid 
hon får vara med. När hon har packat ner sin dator så har klasskompisarna redan hunnit ut på 
rast.

Ordlista: synen, hörseln, talsyntes, taktil bilderbok, sparv, kråka, uggla

Att prata om

Att få vara med
Hur kan man göra om någon inte får vara med eller inte törs vara med? Vad händer om man 
struntar i någon som är långsammare än de andra i klassen? Varför vill man att någon inte ska 
vara med? 

Att hjälpa
Vilka människor vill man hjälpa? Hur vet man om någon vill ha hjälp? Hur vet man om någon 
inte vill ha hjälp?

Koppling till barnkonventionen
Ge artikel 23 en innebörd utifrån Blankas situation. 
Fundera och samtala kring varför just den artikeln finns med i barnkonventionen.

Boken som omnämns i programmet är “Ylvania, sagan om ljusbäraren” av Ylva Hällen och  
rekommenderas för barn 6-9 år.


