
1. Barnkonventionen

Vad handlar det om?
FN:s konvention om barnets rättigheter kallas även för barnkonventionen. Det är en internationell 
överenskommelse som beskriver mänskliga rättigheter som gäller för barn. Den här övningen går ut på 
att hitta information om barnkonventionen och förbereda en kort presentation för klasskompisarna. 

Arbeta i par
Ta reda på:
• Vad är barnkonventionen?
• Varför finns den?

Fundera på och skriv ner:
Det finns 54 artiklar i barnkonventionen. Välj ut tre av dem och sammanfatta vad de handlar om. 
Förklara varför ni tycker att just dessa är viktiga. 
 

Presentera för klassen
Du och din kompis får själva välja hur ni vill redovisa vad ni har kommit fram till.   

Några förslag: 
• En muntlig presentation
• En tidningsartikel
• En film
• En affisch
• En pjäs 
 



Lite mer info till dig som är lärare

I barnkonventionen står det att skolan ska lära barn om mänskliga 
rättigheter. Syftet med övningen är därför att börja bygga en förståelse för 
barns rättigheter. Genom att själva leta upp information och presentera 
resultatet för klasskompisarna får eleverna grundläggande kunskaper.

Förmågor som utvecklas hos eleverna:
 
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. (svenska) 
 
Söka information från olika källor och värdera dessa. (svenska) 

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 
(samhällskunskap) 

Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och 
trovärdighet. (samhällskunskap) 

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och
beslutsprocesser. (samhällskunskap)

Koppling till kursplaner:

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och 
via sökmotorer på internet. (svenska)

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag 
och skola. (svenska)

Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig 
presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. (svenska)

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen. (samhällskunskap)

På majblomman.se finns fler övningar

Länktips! 
https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/barnkonventionen/

(BO har även en lättläst skrift om barnkonventionen)


