
 

 

 

Handledning till Barns rätt  1 

Barns rätt – 4 radioprogram om demokrati och barns rätt 

AV-nummer 41211 ra 1-4 
 
Vad har barn för rättigheter? Borde barn få bestämma mera om sin vardag både i skolan och 
världen utanför? Finns det sånt som det är bättre att vuxna bestämmer? 

Programserien Barns rätt är tänkt att väcka frågor och funderingar kring barns rättigheter. Inte ge 
några färdiga svar men inspirera till vidare samtal om demokrati ur barnens synvinkel. I dom fyra 
programmen får du höra barn berätta om hur det kan vara när mamma och pappa skiljer sig eller 
hur det kan kännas när man blir petad ur fotbollslaget för att tränaren inte tycker man är tillräckligt 
bra. Vad ska man göra när man tycker dom vuxna bestämt fel. Kan det hjälpa att strejka för att 
skolmaten blivit sämre? Vad kan vuxna och barn göra tillsammans för att stoppa mobbing? 

Förhoppningen är att programmen kan väcka funderingar och sätta igång samtal kring 
demokratibegreppet. 
 
Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 
(1985:1100) slår fast att verksamheten i  skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som  verkar inom skolan skall främja 
aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma  miljö (1 kap. 2 §). 
 
Länktips 
www.rb.se/barnrattsveckan 
www.bo.se 
www.friends.se 
www.bris.se 
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När maten på skolan är äcklig 

AV-nummer 41211 ra 1 
 
Ibland räcker inte maten till alla elever, potatisen har tjockt segt skinn och ofta är det isklumpar i 
riset. Maten på skolorna i Gällivare är dålig. Nu har dom äldre barnen gått ut i strejk för att få bättre 
skolmat. Men ingen frågade eleverna i lågstadiet vad dom tyckte. Dom visste inte ens att det var 
strejk på skolan. 
”Jag tycker vi också kunde få bestämma lite – dom större barnen tror inte vi fattar...” säger en flicka. 
 
Programmet börjar med att Linnea, Joakim, Evelina, Isak, Pontus och Annie, som går i trean på 
Hedskolan i Gällivare berättar vad dom tycker om maten. 
Ca tre minuter in i programmet berättar dom att dom skrivit på tavlan hur dom vill att maten ska bli 
bättre. 
 
05:00 Fem minuter in i programmet berättar dom om att dom stora barnen på skolan strejkat 

för bättre mat men att dom inte var med. 
09:00 Vid nio minuter pratar dom om att dom känner sig bortglömda när dom inte fick vara 

med. Programmet slutar med att man får veta hur det blev efter strejken. Maten blev 
bättre, det tycker barnen på lågstadiet också. 

 

När man inte får vara med och spela 

AV-nummer 41211 ra 2 
 
Daniel fick bara sitta på bänken när det var turneringar så han bytte klubb till slut. Johanna och 
Naomi blev sparkade ur sitt fotbollslag för tränaren tyckte dom engagerade sig för lite i träningen. 
Ett program om hur det känns då vuxna beter sig knäppt. Och om hur det känns då man inte får 
vara med. 
 
Programmet börjar med att Johanna och Naomi tittar på bilder från sitt gamla fotbollslag. Dom 
berättar om hur det gick till när dom fick veta att inte fick vara med i laget längre. Dom fick ett mail 
från tränaren som inte tyckt att dom varit tillräckligt engagerade i träningen. ”Man känner sig liksom 
utknuffad” säger dom. Nu har dom tröttnat på fotboll. Dom vill inte berätta för sina gamla 
lagkamrater varför dom slutat, det känns pinsamt. 
 
06:00 Sex minuter in i programmet berättar Daniel om hur det var i hans förra fotbollslag. Han 

blev utplockad till att vara med i en fotbollsturnering men sen fick han bara sitta på 
bänken match efter match. Han blev jätteledsen och grät och hans föräldrar skällde på 
tränaren. Programmet slutar med att Daniel berättar att han bytt klubb, i det nya laget är 
det mycket mjukare och bättre stämning. 
Nu gillar han fotboll igen! 
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Alla barn har rätt att gå i skolan utan att bli mobbade. 

AV-nummer 41211 ra 3 
 
"Det kändes inte så bra i själen", säger en nioårig kille som har mobbat förut men fått hjälp att 
sluta.Han tror inte det kändes så bra i själen för dom han retade heller. Barn berättar om mobbning 
och om vad man kan göra för att stoppa den. För mobbning går att göra något åt. 
 
Programmet börjar med att Tim nio år berättar hur det var när han mobbade andra. Nu har han fått 
hjälp att sluta och nu är det mycket bättre. Ingen i klassen är rädd för honom längre. Nu tycker dom 
om honom istället. 
 
03:50 Rasmus och Josefin är kamratstödjare. Dom berättar vad kamratstödjare gör och att 

kamratstödjare ofta kan se sånt som vuxna missar. 
06:50 En kille som har blivit mobbad men inte är det längre berättar om hur det var förut och 

vad det var som fick det att sluta till sist. Det var en vuxen på skolan som såg det och 
hjälpte honom. Nu är han också kamratstödjare på sin skola och hjälper andra barn så 
att dom inte ska råka illa ut. 

 
Programmet slutar med att en kvinna som arbetar mot mobbning på deras skola ger råd om vad 
hon tycker man ska göra om man blir mobbad. Hon säger att mobbing går att stoppa och att det är 
skolans och dom vuxnas ansvar att göra det. 
 

När mamma och pappa inte ville bo ihop längre 

AV-nummer 41211 ra 4 
 
Barn berättar om hur det kan vara när mammor och pappor flyttar isär. Hur blev det sen? Och hur 
är det att ha två olika hem. Ett hos mamma och ett hos pappa. 

Ett barnprogram om hur olika det kan vara när föräldrar skiljer sig. Och om att det kan finnas ett 
liv efteråt, som alldeles säkert blir annorlunda men också kan bli ganska bra till slut. 
 
Programmet börjar med att Daniel berättar om hur det var när hans mamma och pappa flyttade isär. 
Dom var ofta osams och det var mycket bråk men nu är det lugnt. Han bor både hos mamma och 
pappa och trivs jättebra hos båda. 
 
04:45 Emil är vuxen nu men Jonathan läser hans berättelse om hur det var när hans föräldrar 

skilde sig. Pappa var jättearg på mamma och bara pratade om henne hela tiden. Hur 
dum hon var. Han ville inte höra när pappa sa sådär. Det kändes ensamt. 

08:10 Tese berättar att hon var så liten när hennes föräldrar skilde sig så hon kommer inte ihåg 
hur det var att ha ”bo-tillsammans-föräldrar”. För henne är det helt normalt att dom inte 
bor ihop. Det har ju nästan alltid varit så. Hon bor varannan vecka hos pappa och 
varannan hos mamma och trivs med det. ”Det är klart att det blir annorlunda om 
föräldrarna skiljer sig”, säger hon, ”men det måste ju inte bli dåligt!”. 

 
 


