
Integrationscentrum
Social resursförvaltning

www.goteborg.se/integrationscentrum Tillhör:

Barns 
rättigheter
Ett tema i utbildningen ”Att vara i väntan”

Handledning 

http://www.goteborg.se


Symboler
I materialet finns symboler som signalerar olika moment.

Kursledaren talar. 

Helgrupp. Övning eller samtal.

Deltagarrunda. Varje deltagare får prata i tur och ordning.

Samtal i mindre grupper. Tre till fyra personer är lagom.

Deltagarna pratar två och två.

Deltagarna funderar eller skriver själva.

Vi har tagit fram materialet: 

Utvecklingsansvarig: Anders Boklund och Jakob Sandahl

Produktion av text och innehåll: Sara Abiri/Emerga, My Andrén Rosenlind,  

Ali Farsani, Maria Ottosson, Manel Saidi, Jakob Sandahl och Roya Vosooghi

Struktur, grafisk form och pedagogisk rådgivning: Rubrik

Lärande utvärdering och processtöd: Contextio och Emerga



Barns 
rättigheter
I det här temat kommer vi att prata om barn. Det finns 

särskilda rättigheter för barn i Sverige. Under den här  

träffen kommer vi att prata mer om vad de innebär.



Mål och syfte
Barn har särskilda rättigheter. De har samlats i en 

särskild konvention om barnets rättigheter, som kallas 

barnkonventionen. Barn har förstås haft rättigheter även 

innan och utan den konventionen. De har alltid haft och 

kommer alltid ha samma rättigheter som andra människor. 

Redan innan barnkonventionen skrevs fanns flera dokument 

och konventioner kring mänskliga och medborgerliga 

rättigheter. Men på 1970-talet blev det tydligt att barn var 

en av de grupper som var i behov av ett starkare skydd. 

Under 10 års tid arbetade man fram det dokument som 

skulle bli barnkonventionen och 1989 antogs den av FN:s 

generalförsamling.

Barnkonventionen innehåller 54 punkter som alla är lika 

viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande 

och vägledande principer:

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

• Alla barn har rätt till liv och utveckling.

• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening  

och få den respekterad. 

Under det här temat kommer vi lära oss mer om detta, och om 

hur barnets bästa uppfylls i Sverige. Vi kommer att prata mer om 

hur barn skyddas genom myndigheter, vad socialtjänsten gör för 

att skydda barn och deras rättigheter samt om skolans roll. 

BARNS RÄTTIGHETER

Förbered lokalen
• Möblera lokalen så att deltagarna sitter så att  

de ser varandra, gärna runt ett bord eller i ring.

• Ha pennor och tavla eller blädderblock tillgängliga.

• Förbered tekniken för att kunna visa film från en dator.

• Välj ut någon av övningarna och håll pausgymnastik någon 

gång under träffen när du tycker att det kan behövas mer 

energi i rummet: vimeo.com/album/4658902

https://vimeo.com/album/4658902


BARNS RÄTTIGHETER

Läs på innan kurstillfället
• Läs igenom detta material och se på filmerna.

• För att visa filmerna Nyfiken på Sverige från UR skola som 

riktar sig till nyanlända sök på Nyfiken på Sverige UR skola 

och lägg till det språk du vill visa filmerna på. Exempelvis 

urskola.se/Produkter/207424-Nyfiken-pa-Sverige-arabiska/

Visa-alla

• Läs igenom Barn i asylprocessen på Migrationsverkets 

hemsida som handlar om Barns rättigheter under asyltiden; 

migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Barn-i-asylprocessen.html

https://urskola.se/Produkter/207424-Nyfiken-pa-Sverige-arabiska/Visa-alla
https://urskola.se/Produkter/207424-Nyfiken-pa-Sverige-arabiska/Visa-alla
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Barn-i-asylprocessen.html/
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Barn-i-asylprocessen.html/
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Inledning
Idag kommer vi att prata barns mänskliga rättigheter i Sverige.  
Vi kommer också att prata om samarbete med skolan och vad socialtjänsten gör.

Vad är barnkonventionen?
Börja med att visa filmen om Barnkonventionens historia: 

minarattigheter.se/barn-och-unga-14-18ar/barnkonventionens-historia

I FN:s barnkonvention står det att alla barn har samma rättigheter. Alla barn har rätt 
att uttrycka sin åsikt och bli lyssnade på. Alla barn har rätt till skydd och stöd av vuxna. 
Barnens bästa ska alltid komma i första rummet när vuxna bestämmer. Sverige skrev 
under konventionen 1990. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt 
avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra 
vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, 
men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om 
frågor som rör barn:

• Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

• Artikel 3 – Barnets bästa ska komma först vid alla beslut som rör barn.

• Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

• Artikel 12 – Varje barn har rätt att säga sin mening och höras i alla frågor som rör 
henne eller honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 
mognad.

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Det är det andra landet i 
världen efter Norge att göra så. Som en naturlig följd blir barnets rättigheter alltså ännu 
starkare. Några effekter av det här är:

• Att barn på ett tydligare sätt kommer betraktas som bärare av rättigheter.

• Att luckor i den tidigare lagstiftningen kan tätas.

• Att den nya barnrättslagen kommer ha företräde framför de myndighetsföreskrifter 
och förordningar som finns.

• Lagen/barnkonventionen kommer kunna tillämpas bättre i domstol.

1. Barnkonventionen

https://minarattigheter.se/barn-och-unga-14-18ar/barnkonventionens-historia/
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Övning: Prata om barnkonventionen
Dela upp deltagarna i lika många grupper så att varje grupp får en artikel var. 

Be varje smågrupp prata om:

• Kan det som förälder eller annan vuxen vara svårt att rätta sig efter artikeln?

• När kan det vara svårt? Varför?

Trygg uppväxt
Myndigheter i Sverige arbetar för att barn i Sverige ska få en bra och trygg uppväxt. 
Barnkonventionens artikel 6 säger att samhället ska göra sitt bästa för att barn ska 
få en bra uppväxt. Staten ska till sin yttersta förmåga säkerställa alla barns och ungas 
överlevnad och utveckling, bland annat genom att ge stöd till barnets föräldrar som har 
ansvar för barnets utveckling och uppfostran. Detta styrs av svensk lag och genomförs 
av olika myndigheters arbete såsom skolan, barnhälsovården och socialtjänsten.

Sedan 1979 är det enligt svensk lag förbjudet att slå barn. Sedan dess har många andra 
länder också infört ett förbud. Förbudet gäller alla vuxna, även barnets föräldrar. Inga 
former av våld får förekomma, det gäller såväl fysiskt våld som psykisk misshandel 
som till exempel att hota, håna eller låsa in barn. Även mildare fysiskt våld, som 
bestraffningar genom örfil eller slag på fingrarna, har i studier visat sig hänga ihop med 
störningar i barns utveckling och aggressivt beteende. 

Att vara barn i Sverige kan därmed vara annorlunda jämfört med hur det är i andra 
länder. På vissa sätt har barn i Sverige mycket att säga till om, myndigheter tar hänsyn 
till vad barn tycker och barn har inflytande i skolan. Men det är föräldrarna som har 
ansvaret för barnen och bestämmer över dem tills de är 18 år.

Övning
Visa filmen om familj och barns rättigheter på:  

urskola.se/Produkter/206212-Nyfiken-pa-Sverige-Familjen

Diskussionsfrågor efter filmen:

• Hur kan en familj se ut? Vilka personer kan ingå i en familj? 

• Det finns barn som har skilda föräldrar och inte lever med båda sina föräldrar.  
Hur organiserar en sådan familj sig? 

• Vilken hjälp kan barn i Sverige få?

• Vilka personer och myndigheter är viktiga och har betydelse för barns uppväxt?  
I hemlandet och i Sverige?

https://urskola.se/Produkter/206212-Nyfiken-pa-Sverige-Familjen
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Skolans uppdrag
I skolan ska alla barn få kunskaper som ger dem en grund att stå på nu och i framtiden. 
Skolans uppdrag är att stötta alla elever att utveckla sina förmågor så långt som möjligt. 
Både flickor och pojkar ska delta i alla ämnen och på alla lektioner i skolan. 

Skolan undervisar om hur man ska förhålla sig till varandra och vad ett demokratiskt 
samhälle innebär. Skolan arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män, 
yttrandefrihet och allas lika värde. Detta står i skollagen och läroplanen som styr 
innehållet i skolan. I läroplanen står också att skolans arbete ska ske i ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen.

2. Skolan

2. Skolan
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Övning
Börja med att visa film om skolan på: 

urskola.se/Produkter/206211-Nyfiken-pa-Sverige-Skolan

Sök på det språk du vill visa filmen på. Exempel:  

Nyfiken på Sverige > Tigrinja och välj därefter filmen Skolan. 

Diskutera två och två.  

Skriv sedan upp varje grupps förslag på tavla eller blädderblock. 

• Vad är skolans uppdrag? 

• Vad tycker du är skolans viktigaste uppdrag? Det kan vara flera saker. 

Fyll på med fler delar från läroplanen för grundskola  

och förskola om gruppen inte nämner det själva. 

Skolan har i uppdrag att…

• Främja elevers personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare.

• Främja elever att tänka självständigt och utveckla sin förmåga att kritiskt granska 
information, fakta och förhållanden.

• Främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 
värden som är viktiga för att för att leva och verka i samhället.

• Verka för jämställdhet. Förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för 
alla människor, oberoende av könstillhörighet. Bidra till att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors 
livsval och livsvillkor.

• Stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 
pröva egna idéer och lösa problem.

• Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper och skolan ska främja förmågan 
till eget skapande.

• Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig och veta hur 
de ska göra i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering 
och där saker kan förändras snabbt.

https://urskola.se/Produkter/206211-Nyfiken-pa-Sverige-Skolan
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Förskolans roll i barnens utveckling
Förskolan har en central roll för barns utveckling och lärande och har stor betydelse 
för barnens framtida lärande. Forskning visar att barns vistelse i förskolan har positiva 
effekter för deras framtida lärande. Barnen blir bättre på att hämta in kunskap och 
utvecklas både känslomässigt och socialt. 

I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Personalen 
ska ta hänsyn till barnets egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen 
av det dagliga arbetet. Barnen ska få pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva 
och tillsammans med andra, till exempel genom sång och musik, bild, dans, drama, 
tal och skrift. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Barnens 
språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. Förskolan ska medverka till att barn 
med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 
och sitt modersmål. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
Alla flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar.

Övning: Diskutera två och två
Vad tänker du om att barnen är på förskola eller hos annan barnomsorg innan 

de börjar skolan?

• Har du barn som gått eller går på förskola? 

• Kan du se någon skillnad i barnens beteende när de är på förskola jämfört med hemma?

Samla gruppen och prata en kort stund om frågorna tillsammans.

Tips! Visa gärna Skolverkets sida utbildningsguiden.skolverket.se som 

har information om den svenska skolan på olika språk. Om deltagarna är 

intresserade av att läsa mer om vad som styr mål och innehåll i skolan så kan ni 

tillsammans gå in på sidan och välja aktuellt språk.

2. Skolan

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages
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Socialtjänstens uppdrag för barn
Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om 
barns behov, som ska se till att alla barn får en trygg uppväxt. I praktiken kan det handla 
om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. 
Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp. 

Diskutera i helgrupp

• Fråga vad deltagarna känner ni till om socialtjänsten? 

• Vad kan socialtjänsten hjälpa till med?

• Vad kan det finnas för anledningar till att socialtjänsten omhändertar barn?

Fyll på diskussionen med det som deltagarna eventuellt inte själva nämner:

• Många föräldrar söker själva stöd hos socialtjänsten. Om man tror att man behöver 
stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om sin 
situation. De erbjuder bland annat samtal och föräldrakurser. 

• Vuxna har rätt att söka stöd vid hot eller våld i familjen. Du kan få råd och stöd om 
du har problem med familjefrågor, droger, brott med mera. Socialtjänsten kan också 
ge ekonomiskt bistånd vid behov. 

• Barn som utsätts för fara, behandlas illa och inte får den omsorg det behöver kan 
placeras i andra familjer av socialtjänsten. Det är ovanligt och socialtjänsten gör allt 
för att barnet i första hand kan bo kvar i sin familj. Det är inte så att man i Sverige 
enkelt tar barn från sin familj, vilket många ibland tror. 

• En orsak till att äldre barn placeras i andra familjer är ofta att de utsätter sig själva 
för risker, till exempel kriminalitet eller missbruk. 

• Alla som misstänker att ett barn kanske far illa kan anmäla det till socialtjänsten. 
Om personalen i förskolan, skolan eller vården misstänker att ett barn far illa, måste 
de enligt lag anmäla det till socialtjänsten. Känner du något barn eller ungdom som 
far illa så kan du kontakta socialtjänsten. En anmälan betyder inte att man anmäler 
till exempel en förälder, utan att man anmäler sin oro för barnet. 

3. Socialtjänsten

3. Socialtjänsten
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Deltagarrunda
Låt alla deltagare svara på frågan:

• Vad tycker du var viktigast under dagens träff?

4. Avslutning 

4. Avslutning
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Kursledarens reflektioner efter träffen:
• Vad tyckte deltagarna var viktigast under träffen?

• Hur var deltagarnas delaktighet? Hur gjorde du  

för att motivera/engagera/aktivera gruppen?

• Vad tycker du var mest givande eller roligast under träffen?

• Vad tycker du var svårt eller utmanande?



14 BARNS RÄTTIGHETER

Plats för anteckningar
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Plats för anteckningar
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