Lektion 1: Affisch om barnets rättigheter
Instruktioner för hur man gör en affisch:
1. Välj ett ämne för affischen.
2. Bestäm vad ni vill säga med affischen och hitta på någon text eller något slagord till den.
• Ska affischen vara informativ, upplysande eller något annat? Fundera över hur ni kan få fram det
ni vill säga.
• Gör en affisch med så lite text som möjligt, så att budskapet går fram på bästa sätt.
3. Tänk ut en bild till affischen.
• Oftast finns det både bild och text på en affisch, men en affisch kan också göras med bara bild
eller text.
4. Gör först en skiss av affischen på en A4-sida.
• Be att någon som inte är med i er grupp tittar på skissen och berättar vad han eller hon tycker
om den.
• Gör eventuella ändringar.
5. Gör den riktiga affischen på ett stort A3-papper.
6. Affischen bör göras på ett så stort papper som möjligt, med stora bokstäver och klara färger för att
dra uppmärksamhet till sig.

Varje barn har rätt att uttrycka
sin åsikt i alla frågor som
rör henne eller honom, och
barnets åsikt ska beaktas i
förhållande till barnets ålder
och mognad.

Alla barn har rätt till åsikts-,
samvets- och religionsfrihet.

Varje barn ska skyddas
från all typ av våld,
nonchalant bemötande
och exploatering.

Varje barn har en
grundläggande rätt att leva
tillsammans med sina föräldrar,
om barnet är tryggt och mår
bra av detta.

Varje barn har rätt att vara så
frisk som möjligt och få hälsooch sjukvård vid behov.

Alla barn har rätt till en
kostnadsfri grundskola. Länder
ska främja vidareutbildning
och studievägledning,
och förebygga avbrott i
skolgången.

Alla barn har rätt till vila, lek
och fritid samt ett konst- och
kulturliv.

Barn får inte tvingas utföra
arbete som hindrar deras
studier eller skadar deras hälsa
eller utveckling.

Alla barn har samma rättigheter. Ett barn får inte diskrimineras
på grund av sitt eller sina föräldrars utseende, ursprung, åsikter
eller andra egenskaper.

