Trygga Mötens tipsrunda om barnkonventionen och
barns rättigheter!
Detta är en tipsrunda om barnkonventionen som du kan använda på till exempel ett
läger eller en träff i din verksamhet för barn och unga.
Målgruppen är 8 år och uppåt. Syftet med tipsrundan är att deltagarna ska lära sig
mer om sina rättigheter!
Barnkonventionen är en bestämmelse om barns rättigheter som nästan alla länder
har gått med på att följa. Läs mer om barnkonventionen på
https://unicef.se/barnkonventionen
Tipsrundan kan göras inomhus eller utomhus, enskilt eller i små grupper
- ni bestämmer själva vad som passar! Hur lång tid det tar att göra tipsrundan beror
på hur långt det är mellan frågornas placering, men räkna med åtminstone 25
minuter för promenaden och 15 minuter för att gå igenom svaren.
För dig som är scoutledare anknyter detta till följande målspår:
Kritiskt tänkande, egna värderingar, förståelse för omvärlden.
Efteråt går ni igenom frågorna tillsammans för att tydliggöra vilka alternativ som
följer barnkonventionen. Det viktiga är inte att ha svarat rätt, utan att man får
kunskap om barns rättigheter!
I detta dokument finns:
- 12 frågor, att skriva ut (funkar både i färg och svartvitt)
- Svarstalonger att kopiera upp
- Facit
Tipsrundan är framtagen av Trygga Möten på Scouterna, inom ramen för projektet Trygga
Möten Överallt som drevs tillsammans med KFUM och med stöd av Arvsfonden åren 20132016. Syftet med projektet är att göra barn och unga mer medvetna om sina rättigheter och stärka dem i att våga agera mot övergrepp, kränkningar och mobbning (utan att vuxna backar från
sitt ansvar). Läs mer om Trygga Möten på tryggamoten.scout.se.

1
Barnkonventionen är en bestämmelse
om barns rättigheter som nästan alla
länder har gått med på att följa. Vad
säger barnkonventionen om fritid. Har
barn och unga rätt till fritid?
1. Barn har rätt till utveckling och
fritidsintressen om föräldrarna går med på
det.
X. Barnkonventionen säger ingenting om
det.
2. Barn har rätt till utveckling,
fritidsintressen och lek.

2
Sara blir retad på sin träning. Är det okej?
1. Nej, men om man blir retad får man retas
tillbaka.
X. Nej, det är inte okej.
2. Ja, att retas lite är okej.

3
Kim tränar ishockey men gillar
egentligen inte det. Han gör det bara
för att hans pappa vill det. Måste Kim
fortsätta?
1. Ja, Kims pappa bestämmer.
X. Nej, barn har rätt att ha ett eget val när
det gäller fritidsaktiviteter.
2. Det beror på hur gammal Kim är.

4
När Rania berättar vad hon tycker säger
hennes ledare Patrik: ”men lilla vän, det
där vet du inget om, du som är så ung”.
Är det okej att Patrik säger så?
1. Ja, eftersom Patrik är hennes ledare får
han säga så.
X. Ja, eftersom Patrik är äldre får han säga
så.
2. Nej, Ranias åsikter ska tas på lika stort
allvar som Patriks åsikter.

5
När måste de som bestämmer i ett land
lyssna på dig och andra barn?
1. De behöver inte lyssna på dig och andra
barn.
X. När ett beslut ska tas som påverkar barn i
allmänhet.
2. När de vill.

6
Veras mamma lägger upp en bild på
henne på Instagram. Vera vill att
mamman tar bort den men mamma
vägrar. Har Veras mamma rätt att göra
så?
1. Ja, eftersom Vera är under 18 år.
X. Ja, eftersom hon är förälder.
2. Nej, om inte Vera vill måste hennes
mamma ta bort bilden.

7
Amir har länge blivit mobbad i skolan.
Amir och hans pappa har försökt prata
med skolan för att de ska göra något åt
det. Men rektorn vägrar göra något för
hen tycker inte att det är ett stort
problem. Gör rektorn rätt?
1. Ja, om rektorn inte tycker att det behövs.
X. Nej, rektorn måste göra något om det
sker mobbning på skolan.
2. Ja, en rektor har rätt att bestämma vad
som ska göras och inte.

8
Din förälder läser i din dagbok, men du
vill inte det. Får hen göra så?
1. Ja, om dagboken inte har lås.
X. Nej.
2. Ja, men bara om hen är orolig för att du
far illa.

9
Anam blir kramad av sin ledare vid
samlingen. Hon försöker visa att hon
inte vill men han fortsätter ändå. Han
har tidigare gjort samma sak mot andra
tjejer i laget. Får ledaren göra så?
1. Nej, om inte Anam vill måste ledaren
sluta.
X. Ja, så länge ledaren inte favoriserar en
specifik tjej.
2. Ja, det är ju bara en kram.

10
Tvillingarna Miranda och Adam (15 år)
har fått sommarjobb. Adam får mer i lön
än Miranda fast dom har samma jobb. Är
det okej?
1. Ja, de som anställer personal bestämmer
själva.
X. Om det är ett jobb där det är lite killar
som jobbar är det okej att göra så för att få
fler killar att jobba med det.
2. Nej, det är inte okej. Alla barn har samma
rättigheter och ska behandlas lika.

11

Yosef har fritidsaktiviteter varje dag.
Yosefs föräldrar tycker det är bra, men
Yosef själv tycker att det är för
mycket och orkar inte riktigt med. Vad
ska föräldrarna göra?
1. Föräldrarna ska låta Yosef vila och dra ner
på aktiviteterna.
X. Föräldrarna ska uppmuntra Yosef att
fortsätta.
2. Om de redan har betalt terminsavgiften
får de tvinga Yosef att fortsätta terminen ut.
Sen får han dra ner på aktiviteterna.

12
När har du och alla andra barn rätt att
säga vad ni tycker?
1. När du vill, bara du inte kränker någon.
X. Aldrig.
2. Ibland, om du är bland andra barn.
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Facit

1. 2. Barn har rätt till utveckling, fritidsintressen och lek.
2. X. Nej, det är inte okej.
Man ska ALDRIG behöva blir retad. Prata med en vuxen eller en ledare om det händer!
3. X. Nej, barn har rätt att ha ett eget val när det gäller fritidsaktiviteter.
4. 2. Nej, Ranias åsikter ska tas på lika stort allvar som Patriks åsikter.
5. X. När ett beslut ska tas som påverkar barn i allmänhet.
6. 2. Nej, om inte Vera vill måste hennes mamma ta bort bilden.
7. X. Nej, rektorn måste göra något om det sker mobbning på skolan.
8. 2. Ja, men bara om hen är orolig för att du far illa.
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till ett eget privatliv så länge inte barnet riskerar att
fara illa. Det är bara om en förälder är orolig för att du far illa som hen får läsa din dagbok.
9. 1. Nej, om inte Anam vill måste ledaren sluta.
10. 2. Nej, det är inte okej. Alla barn har samma rättigheter och ska behandlas lika.
11. 1. Föräldrarna ska låta Yosef vila och dra ner på aktiviteterna.
Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt till fritid, men också till vila!
12. 1. När du vill, bara du inte kränker någon.

