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Till läraren
Välkommen till Barnets rättigheter x 10!
Målet med Barnets rättigheter x 10 är att öka elevernas förståelse för barnets rättigheter
och för utvecklingsfrågor. Boken riktar sig till lärare för årskurs 5–6. Den erbjuder konkreta
verktyg för undervisning i barnets rättigheter och global fostran.
Det är viktigt att förstå innehållet i FN:s barnkonvention, eftersom det är en konvention
om mänskliga rättigheter som berör alla under 18 år. Målet med lektionsserien är att stötta
elevernas delaktighet i det allt mer globaliserade finländska samhället genom att ge dem
information om världsomfattande frågor som påverkar barns liv, samt att uppmuntra eleverna
att påverka och agera för barns rättigheter på ett sätt som är lämpligt för barn.
Så här använder du Barnets rättigheter x 10
Lektionsserien är indelat i 10 delar och varje del har sitt eget tema. Dessa teman är: allmän
information om barnkonventionen, barns vardag, utbildning, hälsa, barnarbete, födelseregistrering, åsikter och deltagande, hållbar utveckling, globalt ansvar samt repetition.
Varje kapitel i boken består av en kort inledande text och en studieplan för respektive tema.
Den inledande texten är avsedd som bakgrundsinformation till läraren. Nyckelbegreppen är
markerade i fet stil och förklaringarna till dem finns i slutet av boken. Lektionsplanen är ett
detaljerat förslag på hur man kan arbeta med temat under lektionen. Lektionsplanerna grundar
sig på skolbesök som Plans ambassadörer för barnets rättigheter har gjort, och har reviderats
utifrån den respons som man har fått från elever, lärare och ambassadörer. Läraren kan ändra
lektionsplanerna så att lektionen passar en specifik klass och motsvarar ett visst syfte.
Det tar 10 dubbellektioner (2 x 45 minuter) att gå igenom Barnets rättigheter x 10. Då
undervisningen anpassas, fungerar materialet även för en längre lektion på 75 minuter.
Lektionsserien har planerats på så sätt, att man börjar under hösten i klass fem och håller
den sista lektionen under våren i årskurs sex. I praktiken innebär detta en dubbellektion per
månad. Man kan även genomföra lektionsserien mer intensivt, till exempel under en vecka i
samband med lägerskola.
Det är bra om varje elev får ett eget skrivhäfte för lektionsserien som han eller hon kan
skriva anteckningar i och använda vid grupparbeten. Det är också bra att uppmana eleverna
att skriva en inlärningsdagbok i häftet under lektionsserien, så att de samlar allt de lärt sig på
ett ställe. Samtidigt får eleverna öva sig i att bedöma sitt eget deltagande och inlärningssätt,
samt ta ansvar för sin inlärning och planeringen av den. På lärportalen Plans globala skola
finns exempelfrågor för en inlärningsdagbok. Under inlärningstiden kan man också samla
tidningsurklipp och andra saker i häftet som handlar om barnets rättigheter och om u-länder.
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Du hittar allt elektroniskt material du behöver för undervisningen på lärportalen
Plans globala skolas adress: globaalikoulu.plan.fi.
De uppgifter där du behöver material från lärportalen är markerade med en pennlogotyp.
I lektionsplanerna finns det tips på hur man kan justera uppgifterna, samt ytterligare information om temana som man kan dela med sig av till eleverna. Tipsen och
den ytterligare informationen är markerade med en bokmärkslogotyp.
Intressant kompletterande information till läraren är markerad med en stjärnlogotyp.

Barnets rättigheter x 10 och läroplanen för den grundläggande utbildningen
Lektionsserien är planerad utifrån grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, vilket framgår både i undervisningens innehåll och arbetssätt. Värdegrunden för den
grundläggande utbildningen består i mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati, och
barnkonventionen är ett av de mest centrala dokumenten vad gäller mänskliga rättigheter.
Undervisningen hänger på många sätt ihop med läroplanens ämnen och med till exempel
innehållet i ämnena geografi, biologi, modersmål, bildkonst, matematik, historia, religion och
livsåskådning. Genom att binda samman olika läroämnen stödjer Barnets rättigheter x 10
ett omfattande och integrerande lärande. Med hjälp av denna helhet kan man alltså uppfylla
många mål i läroplanerna.

Vi hoppas att Barnets rättigheter x 10 ska ge er mycket nöje!
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1. FN:s konvention om barnets rättigheter

Alla barn har samma rättigheter. Ett barn får inte
diskrimineras på grund av sitt eller sina föräldrars
utseende, ursprung, åsikter eller andra egenskaper.
Artikel 2
Vid beslut som rör barnet ska alltid barnets bästa sättas främst.
Artikel 3

Konventionen om barnets rättigheter är en konvention om mänskliga rättigheter
Barnets rättigheter är mänskliga rättigheter som tillkommer alla världens barn. FN-konventionen om barnets rättigheter är en konvention om mänskliga rättigheter där barnets
rättigheter finns listade och enligt vilken ansvaret för att dessa efterlevs i första hand åläggs
världens länder. Enligt konventionen räknas alla under 18 år som barn. Konventionen om barnets rättigheter godkändes vid FN:s generalförbund den 20 november 1989 och består av 54
artiklar. Senare har man lagt till ytterligare tre protokoll som rör barns deltagande i väpnad
konflikt, handel med barn, barnprostitution och barnpornografi samt rätten att överklaga. De
fyra huvudpunkterna i konventionen är alla barns rätt att slippa diskriminering, skyldigheten
att sätta barnets bästa i det första rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt rätt att
säga sin mening. I Finland trädde konventionen om barnets rättigheter i kraft 1991.
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Innehållet i artiklarna som utgör konventionen om barnets rättigheter kan delas upp i tre
huvudteman:
• Barn har rätt till skydd och omsorg. Det är i första hand barnets föräldrar som ser efter
det, men även samhället ska se efter barnet i det fall där föräldrarna inte har möjlighet att
göra detta.
• Varje barn har, anpassat efter ålder och utvecklingsnivå, rätt till inflytande i beslut som rör
barnet själv.
• Barn har rätt till en del av samhällets resurser. De har rätt till utbildning och de övriga
punkter under barnets rättigheter som samhället ansvarar för.
Varje land ansvarar för att barnets rättigheter efterlevs
Konventionen om barnets rättigheter är världens mest omfattande ratificerade konvention
om mänskliga rättigheter. Samtliga världens länder utom Förenta staterna, Somalia och Sydsudan har ratificerat konventionen. Konventionen om barnets rättigheter ålägger länderna att
informera både barn och vuxna om barnets rättigheter. FN:s kommitté för barnets rättigheter
kontrollerar att konventionen efterlevs, och länderna ska vart femte år rapportera till kommittén om hur situationen kring barnets rättigheter ser ut i varje land.
Konventionen om barnets rättigheter har tagits fram för att förbinda länderna och deras
invånare att agera på ett sådant vis att varje barn världen över, oavsett bakgrund, får en så
hälsosam och bra barndom som möjligt. När barnets rättigheter efterlevs får barn växa upp
utan att behöva vara rädda för våld, diskriminering eller exploatering. De behöver inte utföra
tungt arbete, utan får leka och gå i skolan. Enligt konventionen ska även alla barn ha en vuxen
som tar hand om just honom eller henne. Dessa faktorer är nödvändiga för att barnet ska
kunna utvecklas på ett bra sätt.
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LEKTION OM BARNETS RÄTTIGHETER

2x
45 min.

Syfte
Syftet är att låta eleverna bekanta sig med barnets rättigheter, fundera över på vilket sätt
barnets rättigheter uppfylls i deras livssituation och introducera temat om utvecklingsländer
för eleverna.

Sammanfattning av lektionen
Den första dubbellektionen av Barnets rättigheter x 10 presenterar konventionen om barnets
rättigheter för eleverna med hjälp av olika övningar. Ämnet hanteras på ett lättillgängligt
sätt och med hjälp av barnens egna erfarenheter. I början av lektionen får barnen dekorera sitt personliga skrivhäfte för lektionerna om barnets rättigheter, och häftet kommer att
fungera som en inlärningsdagbok under hela lektionsserien. I den första övningen definieras
grundprinciperna grundläggande behov, behov och önskan. I slutet av lektionen får eleverna
i grupp titta närmare på några av artiklarna ur barnkonventionen, och sedan gör de tillsammans affischer som kan sättas upp i skolans korridor.

Lektionens uppbyggnad
Introduktion till
Barnets rättigheter
x 10
(20 min.)

Öde ö
(25 min.)

Affisch om barnets
rättigheter
(35 min.)

Avslutning
(10 min.)
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LEKTIONSUPPLÄGG
Introduktion till Barnets rättigheter x 10

20 min.

Syfte: Introducera lektionsserien för eleverna, få dem att förstå idén med inlärningsdagboken
och motivera dem att använda den.
Arbetsmetoder: Omröstning, pyssel.
Verktyg: A4-häften, silkespapper, klistermärken, tjockare papper i olika färger,
sax, lim, färgpennor och målarfärger, instruktioner för hur eleverna ska arbeta
med inlärningsdagboken.

Dela ut A4-häften till eleverna som de ska använda som inlärningsdagböcker. Be eleverna
att tillsammans med bänkgrannen fundera över ett namn till inlärningsdagboken (t ex Boken
om barnets rättigheter, Skrivhäfte om världens barn, En guide till världen). Skriv upp olika
alternativ på tavlan och låt eleverna rösta fram ett namn till inlärningsdagboken. Be eleverna
att ge häftet ett personligt utseende med hjälp av de pysselmaterial och färger som ligger
framme.
Om klassen inte är van att föra inlärningsdagbok är det bra om du i det här skedet noga
går igenom hur det går till. Du hittar mer information om hur man för inlärningsdagbok på
lärportalen.

Ni kan även ha elektroniska inlärningsdagböcker, till exempel via skolans elektroniska
lärportal eller i form av en blogg.
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Öde ö

25 min.

Syfte: Definiera begreppet grundläggande, förstå skillnaden mellan behov och önskan samt
leda in elevernas tankar på barnets rättigheter.
Arbetsmetoder: Eleverna arbetar med fantasin.
Verktyg: Skrivhäfte, färgpennor.

Be eleverna att rita en båt i häftet och sedan rita sig själva i båten. Instruera eleverna att i
grupper om tre till fyra personer fundera över sju saker som de inte skulle klara sig utan om
båten gick på grund och de hamnade på en öde ö. Eleverna ska rita de sju saker, som de
tillsammans har kommit överens om, i sina båtar. Om eleverna i gruppen inte kan komma
överens om vad de ska ta med sig i båten, löser de detta genom att rösta.
Berätta därefter för eleverna att inte alla saker som de har valt får plats i båten, utan att de
måste ta bort fyra saker. Eleverna ska i grupp bestämma vilka fyra saker de kan tänka sig att
plocka bort. Därefter ska barnen på sina teckningar ringa in de tre saker som blir kvar i båten.
De saker som finns kvar skrivs upp på tavlan, och därefter ska klassen tillsammans välja ut
de allra viktigaste och mest nödvändiga sakerna. Viktigast blir ofta de grundläggande behoven, till exempel rent vatten, mat, skydd och familjen.

Berätta för barnen att syftet med konventionen om barnets rättigheter är att garantera alla världens barn får just dessa grundbehov tillgodosedda. Här kan du visa eller
läsa artiklar ur sammanfattningen av konventionen om barnets rättigheter (på sida 117
i boken).
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Affisch om barnets rättigheter

35 min.

Syfte: Titta mer ingående på innehållet i konventionen om barnets rättigheter. Förstå att ett
av skälen till att barnets rättigheter inte uppfylls är det faktum att alla inte känner till rättigheterna. Öva på att informera om något, titta på hur man kan göra detta. Öva på att göra en
informativ affisch som passar ett specifikt syfte. Informera andra elever om barnets rättigheter med hjälp av affischer i skolkorridorerna, samt öva på att publicera information för andra
att läsa på internet, på skolans webbplats.
Arbetsmetoder: Teckning, pyssel, diskussion.
Verktyg: Instruktioner för hur man gör en affisch (utskrivet från lärportalen),
utskrifter av de nio artiklarna i konventionen om barnets rättigheter klippta i
flera delar, A3-papper, pennor, tidskrifter, målarfärger, limstift och sax.

Arbetet fortsätter i samma grupper som vid föregående uppgift. Dela ut instruktionerna för
hur man gör en affisch till eleverna. Skriv upp artiklarna väl synligt på tavlan eller projicera
dem på väggen. Be varje grupp att välja den artikel som de tycker är viktigast. Eleverna har i
uppgift att göra en affisch i A3-storlek med den artikel som de har valt, och denna ska sedan
sättas upp i skolkorridoren. Affischen kan även fotograferas och publiceras på skolans webbplats. Om ni har tillgång till datorer kan affischen även göras helt elektroniskt, till exempel i
PowerPoint.
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Avslutning av lektionen och hemuppgifter

10 min.

Syfte: Öva sig på att följa media, lära sig att plocka ut nyheter som man är intresserad av i
mediaflödet och spara dessa för att kunna återkomma till informationen senare. Uppmärksamma nyheter och reklam som riktar sig till barn och se dem ur en synvinkel som tar hänsyn
till barnets rättigheter.
Arbetsmetoder: Följa olika massmedier.
Verktyg: Frågor för uppföljning av aktuella nyheter (finns på lärportalen),
limstift, skrivhäfte.

Dela ut frågorna, som du kan skriva ut i förhand från vår lärportal, för hemuppgiften till
eleverna. Instruera eleverna att följa olika massmedier och göra anteckningar om nyheter
eller reklam som gäller barn. Bestäm tillsammans hur många nyheter eller reklamannonser
eleverna ska notera.
Eleverna samlar sina noteringar om nyheter och reklam i inlärningsdagboken. De kan
välja nyheter och reklam i papperstidningar (i vilket fall eleverna sparar den artikel som de
har valt), på tv-nyheterna (eleverna skriver då upp ämnet för nyheten eller tv-reklamen samt
datum, sändningstid och tv-kanal) eller på internet (eleverna sparar länken). Det är viktigt att
eleverna under nästa lektion kan gå tillbaka till den nyhet eller reklam som de har valt ut.
Svara på de här frågorna direkt efter att du har sett nyheten eller reklamen:
Vad var det första som du la märke till i nyheten eller reklamen?
Vad händer i nyheten eller reklamen? Vad handlar den om?
Vilken situation befinner sig barnet eller barnen i?
Vad väcker nyheten eller reklamen för känslor hos dig?
Vad tycker du är nyhetens eller reklamens budskap?
Vem tror du nyheten eller reklamen är riktad till?
Tror du att barnet som syns i nyheten eller reklamen kan påverka sin situation?

••
••
••
••
••
••
••

Du kan även tipsa eleverna om att göra mediauppföljningen i form av en kort "dokumentär", till exempel med hjälp av en mobilkamera. Eleven ska i så fall göra en kort
video om den nyhet eller reklam som man har valt, där eleven funderar över frågorna i
dokumentärform.
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2. Hem, familj, lek och fritid

Varje barn har en grundläggande rätt att leva tillsammans med sina föräldrar, om
barnet är tryggt och mår bra av detta. Barn som lever åtskilt från sina föräldrar
har rätt att träffa och ha regelbunden kontakt med båda föräldrarna. Barnet kan
hindras från att träffa föräldrarna om det är mot barnets bästa att träffa dem.
Artikel 9
Alla barn har rätt till vila, lek och fritid samt ett konst- och kulturliv.
Artikel 31

Med utgångspunkt i barns grundläggande behov
Barnets rättigheter är tätt sammanflätade med faktorer som är nödvändiga för barnets
utveckling. Konventionen om barnets rättigheter har som syfte att se till att grundläggande
behov och rättigheter efterlevs för alla världens barn. Om dessa behov och rättigheter uppfylls, anses barnet ha förutsättningar för en bra uppväxt.
Till barnets grundläggande rättigheter hör bland annat en trygg vardag. I barnets dagliga liv är det viktigt att det finns vuxna som betyder mycket för barnet och skapar trygghet
samt ser till att barnet mår bra. Enligt konventionen om barnets rättigheter har i första hand
föräldrarna ansvar för barnets uppväxt. Om barnets föräldrar eller vårdnadshavare inte klarar
av att ta hand om det, har myndigheterna ett ansvar att ordna vård för barnet och erbjuda
det särskilt skydd och stöd.
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Barn lär sig genom lek
För en balanserad uppväxt ska barnets dagliga liv även innehålla tillräcklig vila, lek och fritid.
I leken kan barnet pröva på och lära sig många olika typer av färdigheter. När barnet leker
får det även tillfälle att definiera sin relation till omgivningen och på detta sätt bygga upp sin
jagbild. Tillräcklig vila är i sin tur en förutsättning för den fysiska och psykiska utvecklingen.
Vid fritidsaktiviteter ska barnet ha möjlighet att delta i sådant som det tycker är intressant.
Genom att delta i kulturlivet växer barnets känsla av tillhörighet i den egna kulturella omgivningen. Det är även viktigt att barnet får möjlighet att lära känna andra kulturer. På detta sätt
kan man se till att barnet lär sig att acceptera olikheter och får en bättre förståelse för vad
jämlikhet är.
För ett finländskt barn kan rätten till lek och fritid kännas som en självklarhet. Dessa
rättigheter är tyvärr ingen självklarhet för ens i närheten av alla världens barn. För barn som
lever under väldigt fattiga omständigheter eller utan en vårdnadshavare kan vardagen bestå
av arbete för att överleva. Många barn i västerländska hem har, å sin sida, endast lite fritid på
grund av flera tidskrävande fritidsintressen. Ibland är pressen att lyckas bra i skolan så stor
redan hos mindre barn, att studierna tar en stor del av barnets fritid. På grund av detta är det
viktigt att uppmärksamma betydelsen av både styrda fritidsaktiviteter och spontan lek.

20

LEKTION OM BARNS VARDAG

2x
45 min.

Syfte
Syftet är att bredda elevernas bild av begreppet utvecklingsland och utmana eventuella
stereotypa bilder av ett u-land. Under lektionen kommer eleverna att förstå att de länder som
kallas för u-länder sinsemellan är mycket olika, och att det även inom länderna finns stora
skillnader mellan olika områden och sociala klasser. Samtidigt får de bekanta sig med barnets
vardag i olika delar av världen med perspektiv på barnets rättigheter. Meningen är att uppgifterna ska visa eleverna likheter mellan sig själva och barnen som bor i u-länder, till exempel
vad gäller vardagsliv och drömmar.

Sammanfattning av lektionen
I början av lektion två tittar du tillsammans med eleverna på barnets ställning i medierna,
samt hur sådant som rör barnets rättigheter presenteras nyhetsflödet i Finland. Samtidigt ska
ni fundera över hur barnets vardag och familjeliv ser ut i medierna. Därefter breddas elevernas begrepp av ett u-land med hjälp av fotografier. Med hjälp av övningen Vardagslivet här
och långt borta kan eleverna hitta likheter i vardagen mellan sig själva och barn i u-länder. I
samband med detta får de tillämpa det som de har lärt sig genom att skriva en egen berättelse om vardagen för ett barn i ett u-land. I slutet av lektionen får eleverna pröva på att konkret
bekanta sig med vardagen för ett barn i ett u-land genom att göra en fotboll av återvunnet
material.

Koppla samman
föregående lektion med det nya
ämnet (15 min.)

Vad är ett
u-land?
(15 min.)

Vardagslivet
här och
långt borta
(25 min.)

Återvinningsfotboll
(30 min.)

Avslutning
(10 min.)
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LEKTIONSUPPLÄGG
Koppla samman föregående lektion med det nya ämnet

15 min

Syfte: Gå igenom nyheter och reklam, fundera över om och hur barnets rättigheter uppfylls i
nyheterna eller reklamen.
Arbetsmetoder: Pedagogisk diskussion.
Verktyg: Skrivhäfte, sammanfattning av konventionen om barnets rättigheter.

Titta tillsammans med eleverna närmare på de barnrelaterade nyheterna och reklamerna
som eleverna har valt ut i massmedierna. Börja med att räkna ut hur många olika barnrelaterade nyheter och reklamer som eleverna hittade. Välj därefter ut en nyhet eller reklam
bland dessa och diskutera den tillsammans. Ni kan använda frågorna från föregående
lektion som stöd (s. 15).
Fundera tillsammans över följande:
Vilken artikel i konventionen om barnets rättigheter passar in på nyheten eller reklamen?
Tror eleverna att barnets rättigheter uppfylls för barnet i nyheten eller reklamen enligt
artiklarna 9 och 13 (rätten till familj och fritid)?
Vilka av nyheterna rörde barn i u-länder?

••
••
••
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Vad är ett u-land?

15 min.

Syfte: Motivera eleverna till nästa lektion med hjälp av bilder och omröstning, förstå bredden
i begreppet u-land, konkretisera och utveckla det egna tänkandet gällande u-länder, bryta ner
stereotyper.
Arbetsmetoder: Bildtolkning, omröstning, pedagogiska diskussioner.
Verktyg: En grön och en röd lapp för omröstning,
bilder från u-länder, en utskriven världskarta.

Dela ut röda och gröna lappar till eleverna och visa klassen det relaterade bildmaterialet från
lärportalen, en bild åt gången. Eleverna har i uppgift att med hjälp av röstlapparna visa om de
tror att bilden har tagits i ett u-land.
Därefter ska eleverna i par fundera över vilka substantiv och adjektiv de kommer att tänka
på när de hör ordet u-land. Eleverna ska skriva ner orden de kommer på i sitt skrivhäfte.
Fundera tillsammans över varifrån elevernas bild av u-länder kommer.
Berätta för eleverna i vilka länder bilderna ni har tittat på är tagna. Avslöja även att alla
bilder var från u-länder. Därefter ska eleverna klistra in en kopia av den världskarta som finns
på lärportalen i sina skrivhäften. Du kan be eleverna att färglägga de länder på kartan som
de vet är u-länder. Därefter kan ni tillsammans fundera över vilka världsdelar som u-länderna
ligger i. Studera kartan tillsammans ytterligare en liten stund och fundera över varför vissa
människor är vana vid att se u-länderna som sydliga och i-länderna som nordliga länder.

Vad är ett u-land?
I allmänhet menar man med u-land ett land med en låg bruttonationalprodukt,
där den humana utvecklingsnivån är låg. U-länderna har ofta även en historik som
innefattar kolonisering, skulder, en ensidig exportekonomi samt ett icke-demokratiskt
styre. Utvecklingsländerna är dock olika sinsemellan och det är inte helt lätt att klumpa ihop dem. I ena änden på skalan över u-länder finns utblottade länder härjade av
inbördeskrig, och i den andra de växande ekonomier som tillverkar förbrukningsvaror
för industriländerna. Även inom länderna uppvisar samhället stora utvecklingsskillnader, och välståndet är ojämnt fördelat. Man kan se relationen mellan u-länder och
utvecklade länder som en bild av olika landgruppers historiska utveckling vad gäller
industrialisering och kolonialism.

23

Vardagslivet här och långt borta – att berätta om en bild

25 min.

Syfte: Öva sig i att sätta sig in i en annans persons situation, hitta likheter (istället för skillnader) i den egna vardagen och vardagen för ett barn med en helt annan kultur och andra
förutsättningar, hjälpa eleverna att förstå olikheter.
Arbetsmetoder: Skrivande, berättelse, diskussion.
Verktyg: Berättelse: Marcos dag, penna och papper, sax, limstift, kartong,
bilder på barn som utför vardagssysslor i olika delar av världen.

Dela in eleverna i mindre grupper och be dem att skriva ner en vanlig dag i sitt skrivhäfte,
med både händelser och klockslag (när de vaknar, deras måltider, fritidsintressen, läxor, gemensam tid med familjen, kvällsbad och när de lägger sig).
Läs den berättelse som finns på lärportalen om pojken Marcos dag. Diskutera därefter elevernas egna och Marcos dagliga rutiner.
Leta i vardagsrutinerna efter gemensamma aktiviteter som alla delar. På det sättet kan
eleverna se att det bor barn i u-länderna som har en vardag som till stor del liknar finländska barns vardag.
Fundera samtidigt över vilka olika typer av hem och familjer det finns, och om det spelar
någon roll för barnets utveckling vilken typ av familj man har.

••
••

Därefter ska eleverna, i samma grupper som tidigare, välja en av de bilder som du har skrivit
ut från lärportalen och klistra upp bilden på ett stort kartongark. Gruppens uppgift är att hitta
på en historia till barnet på bilden. Eleverna kan till exempel berätta varifrån barnet på bilden
kommer, barnets ålder och namn och var han eller hon bor, vad barnet gör på vardagar, vilken
typ av familj han eller hon har och så vidare. Sätt upp berättelserna på klassrumsväggen eller i
korridoren. Ni kan även fotografera kartongerna med berättelserna eller skriva rent dem med
ett ordbehandlingsprogram och lägga upp dem på skolans webbplats, så att andra kan läsa
dem.
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Fotboll av återvunnet material

25 min.

Syfte: Förstå barns rätt till lek och fritid.
Arbetsmetoder: Pyssel, pedagogisk diskussion.
Verktyg: Instruktioner för att göra en fotboll, dagstidningar, plastpåsar,
tygbitar, snöre.

Gör en fotboll tillsammans av återvunnet material. Berätta först för eleverna att lek och fritid
är något som varje barn har rätt till. Man behöver inte alltid leka med fina leksaker köpta i en
affär, utan man kan även göra leksaker själv. Till exempel kan man göra en fotboll av plastpåsar och papper. Fotboll är väldigt populärt över hela världen. För en bra match krävs inte mer
än en boll och kompisar att spela med.

Många material som hamnar på soptippen här hos oss är värdefulla i u-länderna.
Återanvändning och återvinning av saker är en del av vardagen: en burk är inte bara
en burk, utan den kan vikas till en fin plåtbil att leka med eller bli något annat nyttigt.
Många av barnen i u-länderna arbetar varje dag med att gå runt på soptippen och
leta efter plast, kartong, metall och annat som går att sälja.

Dela ut instruktioner för att göra en fotboll till eleverna tillsammans med de material som
de behöver. Ni kan även göra fotbollar i par, eller hela klassen tillsammans. Bestäm att ni ska
spela fotboll tillsammans under nästa rast, och spela med fotbollarna som ni har gjort.
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Avslutning av lektionen och hemuppgifter

10 min.

Syfte: Följa det egna dygnet och lägga märke till saker där.
Göra om informationen till en grafisk framställning (stapeldiagram).
Arbetsmetoder: Notera timmar och ta fram ett diagram.
Verktyg: Skrivhäfte, timschema.

Eleverna klistrar in timberäkningen utskriven från lärportalen i sitt skrivhäfte. Be eleverna att
notera antalet timmar som de har använt till vila, fritid, lek, fritidsintressen, skola och hemarbete i timschemat. Genom att notera vad de gör ska eleverna räkna ut hur många timmar per
dygn de har använt till olika aktiviteter.
Be eleverna att göra ett stapeldiagram av resultaten, där den vågräta axeln visar olika
aktiviteter i staplar om två rutor och den lodräta axeln visar antal timmar (en timme är lika
med två rutor). Med hjälp av stapeldiagrammet kan eleven se hur mycket tid han eller hon
använder för vila, fritid och lek i förhållande till skolarbete och hemarbete.
Exempel:

10
8
6
4
2
0
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Vila
Skolgång (inkl. resor)
Fritid/fritidsaktiviteter
Hushållsarbete

för en balanserad uppväxt ska
barnets dagliga liv även innehålla
tillräcklig vila, lek och fritid
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3. utbildning

Alla barn har rätt till en kostnadsfri grundskola.
Stater ska främja utbildning i andra stadiet och studiehandledning samt
förebygga avbrott i skolgången.
Artikel 28
Utbildningen ska utveckla barnets förmågor, respekten för mänskliga
rättigheter, barnets rättigheter, föräldrarnas rättigheter samt respekten
och toleransen för sin egen och andras kulturer.
Artikel 29

Barn har rätt till utbildning
Varje barn har rätt till en utbildning av bra kvalitet som förespråkar jämlikhet. Arbetet för
barns möjlighet att gå i grundskola har gett resultat, och i dag får cirka 91 procent av världens barn i skolåldern börja i skolan. Men ändå är det kring 57 miljoner barn som helt står
utanför grundskolesystemet. Dessutom finns det fortfarande stora utmaningar vad gäller hur
många som slutför grundskolan och går vidare till högre utbildningar, samt rörande utbildningskvalitet.
Genom FN:s millenniemål som formulerades år 2000 har världens länder förbundit sig
att senast år 2015 erbjuda gratis grundskola för alla barn. Dock är det fortfarande en lång väg
kvar till målet – till exempel skulle man behöva ungefär ytterligare 1,6 miljoner grundskolelärare världen över för att uppnå målet.
Man har konstaterat att utbildning är ett av de mest effektiva sätten att stoppa fattig-
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domsspiralen. Utbildning påverkar människors liv på både individuell och social nivå. Till
exempel förbättrar utbildning individens inkomst, vilket inte bara leder till större självständighet utan även ökar landets bruttonationalprodukt. Utbildning förbättrar jämlikheten och höjer
flickors och kvinnors status i samhället. Med hjälp av utbildning får kvinnorna bättre möjligheter att själva bestämma över frågor som rör dem.
Alla barn får inte gå i skola
Det största skälet till att barn inte får gå i skola är fattigdom. Det är särskilt svårt att se till att
döttrar i fattiga familjer på landsbygden i u-länder får gå i skola. I många trakter värdesätter
man inte flickors utbildning och ser det inte som något nödvändigt. Det är oftare flickor än
pojkar som förväntas delta i det dagliga hushållsarbetet, vilket inte alltid ger tid över för
att gå i skolan. För att förbättra kvinnans ställning är det mycket viktigt att utbilda flickor,
eftersom utbildning innebär att fler flickor arbetar och får en inkomst. Dessutom förbättrar
utbildning flickornas förmåga att själva bestämma över sitt liv.
Många flickors skolgång avbryts på grund av giftermål eller graviditet i alltför ung ålder.
Även bristen på kvinnliga lärare har lett till att det är färre flickor som går i skola, särskilt i
Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och södra Asien. Å andra sidan får pojkar i vissa delar
av världen sluta skolan tidigare än flickor, eftersom man förväntar sig att pojkarna ska börja
arbeta för att få in pengar till familjen. För att förbättra skolsituationen för både flickor och
pojkar är det viktigt att bryta den här typen av könsrollsförväntningar med negativ effekt.
Utöver fattigdom och könsroller, kan möjligheterna i u-länderna att gå i skola försämras
även av till exempel en isolerad boplats. Det är svårt att hitta lärare i avlägsna trakter, och
eleverna kan ha en lång skolväg. Även handikapp eller tillhörighet till en grupp som är eller
riskerar att bli utslagen, till exempel en etnisk minoritetsgrupp, försämrar möjligheterna till
utbildning. Det erbjuds sällan specialundervisning, och talare av små minoritetsspråk har ännu
svårare än vanligt att få undervisning av bra kvalitet. Undersökningar har även visat att föräldrarnas, särskilt mammans, utbildningsbakgrund kraftigt påverkar barnens utbildningsnivå. Ju
längre tid mamman har gått i skolan, desto längre går barnen.
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LEKTION OM BARNS RÄTT ATT GÅ I SKOLA

2x
45 min.

Syfte för eleverna
Under lektionen får eleverna fundera över skolans betydelse för barnets utveckling, uppväxt
och framtid. För barn i Finland kan det kännas som en självklarhet att få gå i skola, men försök
att hitta nya, djupare betydelser för begreppet skolgång utifrån barns uppväxt ur ett globalt
perspektiv. Syftet är att, ur ett globalt perspektiv, förstå varför alla barn inte går i skola, och
fundera över på vilket sätt möjligheten att gå i skolan påverkar ett barns liv. Under lektionen
förstår eleven att det inte räcker med bara möjligheten att gå i skola för en utbildning och en
bättre framtid.

Sammanfattning av lektionen
Den tredje lektionen fokuserar på utbildning på en global nivå. I början tittar klassen med
hjälp av en åsiktsbarometer på vad de själva tycker om sin skolgång och skolan. Under
lektionen arbetar ni även med utbildningstemat genom att titta på flera korta filmer som
handlar om framtidsdrömmar och drömyrken för barn i u-länder, samt på vad som krävs för
att uppfylla drömmarna.

Lektionens uppbyggnad
Koppla samman
föregående
lektion med det
nya ämnet
(15 minuter)

Åsiktsbarometer (15 min.)

Äkta
drömmar
(30 min.)

En bra
utbildning
(10 min.)

Avslutning
15 min.)
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LEKTIONSUPPLÄGG
Koppla samman föregående lektion med det nya ämnet

15 min.

Syfte: Fundera över på vilket sätt barnets rättigheter uppfylls i elevernas egna liv (lek, vila
och fritid), samt fundera över vilka faktorer som påverkar hur barn tillbringar en vanlig dag –
hur påverkar till exempel familjens storlek detta?
Arbetsmetoder: Pedagogisk diskussion.
Material: Skrivhäfte, diagram utifrån uppföljningen, exempeldiagram.

Be eleverna att presentera de diagram som de har gjort hemma, som visar hur de tillbringar sin dag. Om ingen vill presentera frivilligt, kan du visa klassen det exempel som finns på
hemuppgiften (s. 26).
Jämför en typisk vardag för ett finländskt barn med vardagen för tre barn i samma ålder
från Bangladesh, Nepal och Tanzania. Be eleverna att tillsammans med sin bänkgranne fundera över om det är en bra balans mellan vila och aktivitet, och om barnen har tillräckligt med
fritid. På vilket sätt påverkas situationen för barnen i jämförelsen beroende på om de är flickor
eller pojkar? Skulle eleverna vilja ändra på något i hur dagarna ser ut?
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En 13-årig pojke som går i skola
och arbetar i en fabrik:
10
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9
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0

0

12-årig flicka som arbetar hos en släkting
till sin far kl. 5–22 varje dag:
10
9 Lepo

10
9

8

8
Koulunkäynti
7
Vapaa-aika
6
6
Kotityöt
5
5
7

4 Muut työt 4

12
11

Vila
Skolgång
Fritid
Hushållsarbete
Övriga sysslor

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

12-årig pojke som går i skola och
hjälper då och då i hushållsarbetet:
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0

kring 57 miljoner barn står helt
utanför grundskolesystemet
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Åsiktsbarometer

15 min.

Syfte: Öva på att uttrycka åsikter i grupp och motivera egna åsikter, fundera över frågor
kring skolgång och se att eleverna i klassen kan tycka väldigt olika om samma saker.
Arbetsmetoder: Uttrycka sin åsikt på ett aktivt sätt.
Verktyg: Påståenden, tillräckligt med plats i klassrummet för åsiktsbarometern.

Gör plats i klassrummet för en osynlig åsiktsbarometer med "helt överens" i ena änden och
"inte alls överens" i den andra. Ni kan till exempel ha barometern framför tavlan, och i så fall
skriva de olika påståendena på tavlan.
Läs påståendena högt. Eleverna svarar på påståendena genom att ställa sig längs med
åsiktsbarometern, på den punkt som motsvarar deras åsikt. Diskutera påståendena på så sätt
att du börjar med att be eleverna som står i varsin ände att motivera sina åsikter.
Alla har rätt till sin åsikt. Det är dock viktigt att kunna lyssna på andras åsikter och
motivera sin egen åsikt utan att såra andra.

Påståenden:
I dag var det kul att gå till skolan.
Barn i min ålder ska inte behöva arbeta.
På vår skola retar man inte varandra.
Alla barn borde behandlas på samma sätt.
Det är viktigt att kunna gå i skolan.
Alla världens barn borde ha rätt att gå i skolan.
Jag har tillräckligt med fritid.
Flickor ska hjälpa till med hushållsarbetet.
Pojkar ska hjälpa till med hushållsarbetet.
Det skulle vara bra om alla använde skoluniform.
Arbete förstör livet för barn.
På vår skola har vi god arbetsro.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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Äkta drömmar

30 min.

Syfte: Att förstå varför utbildning är viktigt för framtiden och lära sig att fattigdom och barnarbete är bland de största anledningarna till att barn i u-länderna inte går i skolan.
Arbetsmetoder: Skådespel, diskussion, berättelse.
Verktyg: Film: Dansdrömmar.

Dela upp eleverna i grupper om tre till fyra elever. Eleverna ska inom grupperna visa upp
sitt drömyrke för resten av gruppen genom att föreställa en staty eller göra en pantomim.
De andra eleverna i gruppen har i uppgift att gissa vilket yrket är. Diskutera därefter följande
tillsammans: hur mycket studier kräver elevernas drömyrken, och skulle det vara möjligt att
utföra yrket utan utbildning?

I u-länderna leder brist på utbildning ofta till en fattigdomsspiral, vilket innebär att de
enda arbeten som man erbjuds är lågavlönade, tunga och ofta farliga. Utbildning är
det mest effektiva sättet att få stopp på fattigdomsspiralen.

Efter diskussionen, titta på videon Dansdrömmar och diskutera sedan följande frågor i mindre
grupper:
Vilka tankar väckte videon hos eleverna?
På vilket sätt påverkade flickans arbete hennes skolgång och fritid?
Vad drömmer eleverna om? Vad skulle hända med de drömmarna om de skulle vara
tvungna att avbryta sin skolgång mitt i?

••
••
••

Du kan föreslå för eleverna att filma sina framträdanden med mobilkamera. Titta på
framträdandena hela klassen tillsammans. Även gruppdiskussionerna efter filmen
Dansdrömmar kan spelas in med mobilkamera, och de filmade samtalen kan därefter
användas som grund när grupperna presenterar uppgifterna för varandra.

37

En bra utbildning

15 min.

Syfte: Fundera över vilken betydelse läraren har för barnets skolgång och inlärning, och få
insikt i att det inte bara är de yttre ramarna som påverkar inlärningen, utan att det dessutom
krävs bra undervisning och en trygg inlärningsmiljö.
Arbetsmetoder: Berättelse, diskussion.
Verktyg: Film: More than a dream.

Titta på filmen om Pedro som vill bli läkare. Be eleverna att diskutera filmen i par.
Som hjälp kan de använda sig av följande frågor:
Vilka tankar väckte filmen?
Var läraren i filmen rättvis och uppmuntrande?
Hur är en rättvis och uppmuntrande lärare?
Hur ska studiemiljön vara för att man ska kunna plugga i lugn och ro och lära sig så mycket som möjligt?

••
••
••
••

Fundera slutligen i mindre grupper över hur det ser ut på finländska skolor:
Vad är det som hindrar eleverna på finländska skolor från att lära sig och hur kan man se
till att barn som bor i Finland får det ännu bättre i skolan (till exempel arbetsro, hjälp från
kompisar, nolltolerans mot mobbning i skolan)?

••
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15 min.
Avslutning av lektionen och hemuppgifter 					

Syfte: Öva på att intervjua någon, fundera över vilka problem det har funnits tidigare i samband med skolgång, samt även vad som fortfarande ser likadant ut i skolan. Hitta gemensamma faktorer mellan skolorna i u-länder och den finländska skolan förr om åren.
Arbetsmetoder: Intervju, egenskriven text.
Verktyg: Stödfrågor som skrivs ut från lärportalen, skrivhäfte.

Fundera till att börja med tillsammans med barnen över hur en bra intervju ser ut och vad de
ska tänka lite extra på under intervjun.
Ge dem i uppgift att intervjua sina mor- eller farföräldrar, eller någon annan från en
tidigare generation, om deras skolminnen. Dela ut stödfrågor som eleverna kan använda för
intervjun. Med utgångspunkt i intervjun ska eleverna skriva en artikel på en sida i sina häften.
Rubriken skulle till exempel kunna vara Skolan förr och nu.
De kan använda följande frågor som stöd:
1. Hur tog du dig till skolan?
2. Hur långt hade du till skolan?
3. Hur såg klasserna ut på din skola?
4. Vilket var ditt favoritämne i skolan?
5. Vilken är den största skillnaden mellan skolgången förr och i dag?
6. Vad tyckte du är roligast i skolan? Vad var tråkigast?
7. Vad åt du i skolan?
8. Vad gjorde du på rasterna?
9. Förekom det mobbing på din skola?

Du kan föreslå för eleverna att de filmar intervjun med mobilkamera, för att det
ska bli lättare att gå tillbaka till svaren från intervjun när de ska skriva artikeln. Men
eleverna måste komma ihåg att alltid be den som intervjuas om lov att filma!

Be eleverna att ta med sitt rådgivnings- eller vaccinationskort till nästa lektion.
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4. Hälsa och rent vatten

Varje barn har rätt att leva så frisk som möjligt och
få hälso- och sjukvård vid behov.
Artikel 24

Hälsa är en mänsklig rättighet
Det har skett en markant förbättring av världens befolknings hälsa de senaste årtiondena.
Dödligheten för barn under 5 år har minskat med 47 procent, det har blivit lättare att få
mödravård och tillgången till vatten och sanitära lösningar har förbättrats. Trots framstegen
har en stor del av världens människor inte tillgång till tillräckligt bra hälsovård. Hälsa är en
mänsklig rättighet, men framför allt vad gäller människor som är fattiga, outbildade och bor
långt utanför samhället efterlevs rättigheten inte. Det är viktigt att arbeta för bättre hälsa för
att kunna förbättra ekonomin i fattiga länder. En frisk befolkning är en produktiv befolkning.
Samtidigt blir det även möjligt att bryta fattigdomsspiralen, som går i arv från en generation
till nästa och leder till sjukdomar och tidig död.
Hunger är en av de största hälsoriskerna. I u-länderna är undernäring en delorsak i nästan
hälften av de dödsfall som rör barn under 5 år. Brist på spårämnen gör barnen utsatta för
olika sjukdomar och försämrar deras fysiska och psykiska utveckling samt möjligheterna att
gå i skola eller arbeta. Även kunskapsbrist är en del av u-ländernas hälsoproblem. Invånarna
vet inte alltid varför man bör vaccinera sig, hur man känner igen sjukdomssymtom eller när
man måste söka hjälp. En annan svårighet är vårdbristen. I många u-länder får vårdsektorn

43

inte tillräckligt med pengar, avstånden till vården är alldeles för långa och personalen räcker
inte till.
Vid sidan av undernäring är de största hälsoriskerna smutsigt vatten, bristen på toaletter
och avlopp samt dålig hygien, vilket orsakar en stor del av sjukdomarna i u-länder. De som är
värst utsatta är barnen, som drabbas hårdare än vuxna av sjukdomar som diarré och kolera.
Till exempel leder diarré fortfarande till döden för över 600 000 barn under 5 år – varje år.
Rätten till rent vatten
Runt om i världen finns det över 760 miljoner människor som är tvungna att dricka smutsigt
vatten, och 2,5 miljarder människor saknar tillgång till fungerande avlopp. Om det saknas
ordentliga vattensystem förorenas vattnet när rester från lantbruk och industrier hamnar i systemet. Även bristen på ordentliga sanitära system förorenar vattnet. Om det inte finns några
toaletter är man tvungen att uträtta sina behov i naturen, varifrån bakterierna förs vidare och
förorenar områdets vattenreserver.
I många områden är det svårt att hitta rent vatten. Det är ofta kvinnors och flickors uppgift
att hämta vatten över långa avstånd, vilket kan ta flera timmar om dagen. Det är ett tungt
arbete att bära på vattenbehållarna som väger mycket, och det blir varken tid eller kraft över
till att gå i skolan eller göra annat, produktivt, arbete. Hämtning av vatten, som ska göras varje dag, är ofta en anledning till att flickor i u-länder inte går i skola. Även bristen på sanitära
system kan hindra flickorna från att gå i skola: ofta kan flickor tvingas avbryta sin skolgång
även på grund av att det inte finns separata toaletter för flickorna.
Det är viktigt att försöka hitta en permanent lösning på problemen kring vatten och sanitära system Det är även viktigt att informera om vilken betydelse rent vatten och god hygien
har för hälsan. Om man inte har för vana att tvätta händerna, kan dåliga hygien förta fördelarna med rent vatten. Dessutom är det viktigt att se efter världens vattenreserver globalt. För
att det ska finnas rent vatten till alla, är det till exempel viktigt att tänka på hur mycket vatten
vi använder.
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LEKTION OM SAMBANDET
MELLAN HÄLSA OCH RENT VATTEN

2x
45 min.

Syfte
Under lektionen funderar ni tillsammans över faktorer som påverkar hälsan, både för er del
och globalt, samt bekantar er med barns hälsovård, näring och sjukdomsbekämpning. Syftet
är att förstå att den begränsade tillgången på rent vatten i u-länder har en stor inverkan på
barns hälsa.

Sammanfattning av lektionen
Den fjärde lektionen handlar om faktorer som påverkar barns hälsa globalt: vaccinationer,
sjukvårdssystem och tillgången till näring, samt de vanligaste barnsjukdomarna i Finland och
u-länderna (jämförelseland: Uganda). Arbetet kring ämnet sker i form av grupparbete vid
olika stationer.

Lektionens uppbyggnad
Koppla samman
föregående lektion
med det nya ämnet
(10 min.)

Arbete i mindre
grupper vid olika
stationer
(4 x 15 min.)

Sammanfattning av
arbetet vid stationerna
(15 min.)

Avslutning
(5 min.)
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LEKTIONSUPPLÄGG
Koppla samman föregående lektion med det nya ämnet

10 min.

Syfte: Lära sig mer om hur det har varit att gå i skolan under olika tidsperioder. Upptäcka att
mycket som har med skolan att göra ser olika ut beroende på var man bor, vilken skola man
går i och vilken lärare man har. Lägga märke till gemensamma faktorer mellan skolgången i
Finland och i u-länderna.
Arbetsmetoder: Intervjuanalys, pedagogisk diskussion.
Verktyg: Skrivhäfte.

Läs upp två artiklar för klassen skrivna utifrån intervjuerna om hur det var att gå i skolan förr
i tiden. Fundera tillsammans över vilka saker i dåtidens och nutidens skola som påminner om
varandra i jämförelse med skolan i u-länder.
Intervjuerna kan senare användas som underlag för en klasstidning eller ett annat
arbete.
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Arbete vid olika stationer

4x
10 min.

Syfte: Lära sig mer om de globala faktorer som påverkar i synnerhet små barns hälsa, bland
annat rent vatten, vaccinationer och hälsovård.
Arbetsmetoder: Arbete vid olika stationer.
Verktyg: Elevernas egna vaccinations- och rådgivningskort,
uppgifter till de olika stationerna, en dator eller datorsal, rolltexter,
bänkar ordnade i grupp vid varje station.

Ställ i ordning bänkarna i klassrummet innan lektionens början så att de blir till arbetsstationer (till exempel fyra bänkar mitt emot varandra). Lägg ut instruktioner utskrivna från lärportalen vid varje arbetsstation. Tanken är att eleverna ska arbeta i grupper om fyra personer och
att varje grupp stannar 15 minuter vid en station för att sedan gå vidare till nästa.
Varje grupp ska hinna med alla de olika arbetsstationerna under övningen. Om eleverna är
många kan du ställa i ordning två olika områden med samma fyra arbetsstationer.
Dela upp eleverna i grupper och ge grupperna i uppgift att arbeta 15 minuter vid varje
station. Vid varje arbetsstation ska eleverna anteckna enligt instruktionerna i sitt häfte för att
gruppen sedan ska kunna redovisa arbetet med slutsatser och tankar för resten av klassen.

DIARRÉ LEDER TILL DÖDEN FÖR ÖVER
600 000 BARN UNDER 5 ÅR – VARJE ÅR.
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Sammanfattning av arbetet vid stationerna

15 min.

Syfte: Dela upp informationen och tankarna som grupperna har delat med sig av mellan
eleverna.
Arbetsmetoder: Gruppdiskussioner.
Verktyg: Skrivhäfte.

Analysera gruppernas svar från arbetsstationerna genom att diskutera i grupp. Be varje grupp
att berätta om sina svar från en av arbetsstationerna för resten av klassen.
Analysera uppgifterna och ge samtidigt eleverna de korrekta svaren för de olika uppgifterna
vid arbetsstationerna:
Näring: Tallriksmodellen innebär att hälften av tallriken fylls med grönsaker, en fjärdedel
med potatis, fiberpasta eller ris och en fjärdedel med magert, lättsaltat kött, kyckling, fisk
eller baljväxter. Måltiden blir komplett med hjälp av en bit lättsaltat fullkornsbröd med
margarin gjort på växtfetter samt ett glas fettfri mjölk eller surmjölk.
Hos läkaren: Patient 1 = mässling, patient 2 = malaria, patient 3 = hepatit A. Be grupperna att kort presentera sjukdomarna som de har läst på om.
Jämförelse mellan vaccinationer och sjukdomar: gå igenom svaren punkt för punkt och
diskutera varje svar.

••
••
••
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Avslutning av lektionen och hemuppgifter

5 min.

Syfte: Bli medveten om hur mycket vatten man själv använder och fundera över hur man själv
kan påverka sina vanor. Lära sig om sjukdomar som smittar via vatten.
Arbetsmetoder: Funderingar, informationssökning.
Verktyg: Frågor för hemuppgifterna som skrivs ut från lärportalen,
skrivhäfte, internet eller bibliotek.

Skriv ut frågorna om användning av vatten och dela ut till eleverna, eller projicera frågorna
från boken på väggen. Be eleverna att svara på frågorna skriftligt i sina häften.
Frågor om vattenanvändning:
1. Räkna upp allt som du använder vatten till under en dag. Skriv ner så många användningsområden för vatten som möjligt i ditt häfte.
2. För vilka ändamål kan man också använda smutsigt vatten?
3. Vilka sjukdomar sprider sig via smutsigt vatten? Sök information på biblioteket eller internet och gör en lista över så många sjukdomar som möjligt som kan smitta via smutsigt
vatten.
4. Vad skulle du göra om du bara hade tillgång till fem liter vatten per dag?

Alternativt kan du be eleverna att filma med sin mobilkamera varje tillfälle där de använder vatten under en dag. Det kräver att det finns möjlighet att visa upp resultatet
i klassrummet i början på nästa lektion. Om eleverna vill kan de även filma med sin
mobilkamera vad man kan använda smutsigt vatten till. Ni kan ordna en tävling i klassen, där den elev vinner som kommer på det smartaste sättet att använda smutsigt
vatten.
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5. Barnarbete

Barn får inte tvingas utföra arbete som hindrar deras studier
eller skadar deras hälsa eller utveckling.
Artikel 32

Var femte barn arbetar
Enligt konventionen om barnets rättigheter får barn inte utföra för tungt eller långvarigt arbete. Trots detta är uppskattningsvis 170 miljoner barn mellan 5 och 14 år i u-länderna tvungna
att arbeta. Det betyder att var femte barn i världen arbetar antingen på hel- eller deltid. Av
barnarbetarna bor ungefär 35 % i Afrika, kring 50 % i Asien och 7 % i Latinamerika. Relativt
sett finns dock de flesta barnarbetarna i Afrika, där det framför allt handlar om jordbruksarbete inom familjen. I Asien arbetar barnen i stället ofta för en arbetsgivare utanför hemmet.
ILO (The International Labor Organization) har bestämt att minimiåldern för arbete är 15
år, om inte en högre ålder finns angiven i landets egna lagar. I fattigare länder tillåter ILO
även att 14-åriga barn arbetar. Enligt ILO:s definition får 13–15-åringar (i de allra fattigaste
länderna är åldern 12–14 år) utföra lätt arbete som inte har en negativ inverkan på deras
skolgång eller övriga utveckling. Arbetet får endast utföras över en kortare tidsperiod. Den
här typen av arbete som utförs av barn förbättrar barnets och familjens situation och gör det
ekonomiskt möjligt för barnet att till exempel gå i skolan. Dock är det aldrig tillåtet för barn
att utföra farliga eller tunga arbeten.
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Skadligt barnarbete har en negativ effekt på barnets utveckling
I de flesta länder är det olagligt att använda sig av barnarbetskraft, men trots detta arbetar
barn. Arbetsgivare anställer gärna barn, eftersom de kan betalas en lägre lön än vuxna. Barn
anpassar sig även lättare än vuxna till dåliga arbetsförhållanden och ensidiga arbetsuppgifter.
Skadligt arbete som utförs av barn kan delas in i två olika typer: barnarbete och utnyttjande av barnarbetskraft. Med barnarbetskraft menas barn som arbetar och där arbetet
leder till negativa effekter, till exempel blir till ett hinder för skolgången eller leder till andra
sociala eller fysiska problem. Med utnyttjande av barnarbetskraft menas att barn får utföra
arbete som försämrar deras hälsa och stör den normala utvecklingen.
Utnyttjande av barnarbetskraft känns bland annat igen på långa arbetstider, ohälsosamma eller farliga arbetsförhållanden, otillräcklig lön, för stort ansvar i ung ålder, förhindrad
skolgång och negativa effekter på den sociala, fysiska eller mentala utvecklingen. De värsta
formerna av utnyttjande är när barn tvingas bli barnsoldater, prostituerade eller arbeta inom
porrindustrin, tvingas till tvångsarbete och slavarbete på grund av skulder eller faller offer
för människohandel, smuggling (av till exempel droger) eller annan kriminell verksamhet.
Effekterna av att utnyttja barnarbetskraft är omfattande och destruktiva: normalt hindrar
arbetet barnet helt eller delvis från att gå i skolan och ökar risken för att barnet exploateras
även senare i livet.
Huvdskälet till barnarbete är fattigdom. Fattiga familjer låter barnen börja arbeta för att
säkerställa familjens uppehälle. Barnets del av familjens inkomster ligger enligt ILO:s och
UNICEF:s uppskattningar mellan 10 och 25 procent i u-länderna. Hur vanligt barnarbete är
varierar från ett land till nästa, och påverkas även av traditioner, inställning, sedvänjor och
föräldrarnas utbildningsnivå. Ofta har barn inte något annat val än att arbeta: arbete kan anses viktigare än skolgång, om utbildningen inte har sett ut på det sätt som föräldrarna önskar
eller om man inte tror att den kan förbättra barnets framtidsutsikter.
För att förhindra barnarbete är det viktigt att ha ett fungerande skolsystem. Skolan ska
vara gratis och obligatorisk. Den ska också vara en plats där barn trivs och får utbildning av
god kvalitet. Även attityden hos familjerna och samhället måste ändras, så att det anses viktigare att barn går i skola än arbetar. I dag anser man alltför ofta att arbete är till större nytta
än skolgång, särskilt för flickor. I varje land bör det dessutom finnas lagstiftning som förbjuder
barnarbete och uppföljning av lagstiftningen.
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LEKTION OM BARNARBETE

2x
45 min.

Syfte
Syftet är att lära sig om vuxnas ansvar att skydda barn från barnarbete som riskerar eller har
en negativ effekt på barnets utbildning, eller är skadlig för barnets hälsa eller utveckling.
Under lektionen övar ni på att skilja på arbete som passar för barn och sådant som inte gör
det, samt funderar över vilka orsaker och effekter barnarbete har. Dessutom funderar ni över
vilken inverkan arbete har på barnets liv, samt på vilket sätt barn skulle kunna undkomma
barnarbete.

Sammanfattning av lektionen
Lektionen inleds med en simulering av en trådfabrik för att leda in på ämnet barnarbete.
Därefter ska eleverna titta närmare på sina kläder och länderna som de är tillverkade i, och
tillsammans funderar ni över klädfabrikernas arbetsförhållanden. Definiera, med hjälp av en
animation gjord av barn, begreppen skadligt barnarbete och arbete som utförs av barn, och
fundera sedan över vilka arbeten som passar barn. Med hjälp av en tankekarta bearbetas
begrepp, orsaker och effekter relaterade till barnarbete. Läs avslutningsvis upp två barns berättelser och fundera över vilka effekter arbete har på barnets liv och framtid, särskilt utifrån
barnets rättigheter.

Lektionens uppbyggnad
Koppla samman föregående lektion med
det nya ämnet
(10 min.)

Trådfabrik
(15 min.)

Klädtillverkning
(10 min.)

Animation
(10 min.)

Barnarbete:
orsaker,
följder och
lösningar
(30 min.)

Två
berättelser
(10 min.)

Avslutning
(5 min.)
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LEKTIONSUPPLÄGG
Koppla samman föregående lektion med det nya ämnet

10 min.

Syfte: Diskutera vattenanvändning samt smutsvattnets negativa effekter och användningsmöjligheter. Förstå på vilket sätt tillgången till rent vatten kan hjälpa ett barn att slippa undan
barnarbete.
Arbetsmetoder: Pedagogisk diskussion.
Verktyg: Skrivhäfte.

Diskutera i början av lektionen vanor och val som rör elevernas vattenförbrukning, och jämför
den information som eleverna har hittat om sjukdomar som sprids via smutsvatten.

Rent vatten är ojämnt fördelat över världen. Brist på rent vatten och sanitära system
påverkar särskilt flickors situation. Risken är stor att de inte får gå klart skolan
eftersom det ofta är flickornas arbete att hämta vatten. Om avståndet till rent vatten
är långt, går det åt så mycket tid till detta att det inte är möjligt att gå i skolan.
Flickorna kan även vara tvungna att sluta gå i skola för att skolan inte har någon
separat toalett för flickor. Sysslolösa barn dras lättare in även i annan typ av arbete.
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Trådfabrik

15 min.

Syfte: Introduktion till temat om barnarbete
Arbetsmetoder: Elevernas fantasi, simulering.
Verktyg: Garnstumpar.

Lägg en hög med garnstumpar på golvet i klassrummet. Eleverna ska sätta sig på golvet och
under fem till tio minuter knyta ihop garnstumparna till en enda lång tråd. Fundera därefter
tillsammans över hur det kändes att arbeta, och hur eleverna själva skulle klara av till exempel
en åtta timmar lång arbetsdag. Detta är även ett bra tillfälle att fundera över hur arbetsvillkoren kan se ut för barn som arbetar.
Prata tillsammans om varför barn på olika håll i världen arbetar, och på vilket sätt detta
påverkar deras liv.

VAR FEMTE BARN I VÄRLDEN ARBETAR
ANTINGEN PÅ HEL- ELLER DELTID
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Klädtillverkning

10 min.

Syfte: Lära sig att använda en världskarta, känna igen länder och världsdelar samt förstå
varför man vill ha effektiv produktion till ett billigt pris när man tillverkar olika produkter.
Arbetsmetoder: Genomgång av de egna kläderna, samtal.
Verktyg: Världskarta, klädesplagg att titta närmare på.

Projicera världskartan som finns på lärportalen på klassrummets vägg. Be eleverna att undersöka något av sina egna plagg för att se var det är tillverkat, och att berätta för klassen var
det är tillverkat. Markera tillverkningsländerna på kartan eller skriv upp dem på tavlan.
Fundera tillsammans över om kläderna till största del tillverkas i någon särskild världsdel. Det är ofta billigare att tillverka kläder i länder med lägre livsstandard än i till exempel
Finland.

De flesta av världens barnarbetare arbetar inte i fabriker, utan snarare inom
lantbruk eller hemma (till exempel med vattenhämtning). Det är totalt sett
ganska ovanligt att barnarbetare arbetar i fabrik; och den största delen
av allt arbete som utförs av barn utförs i Afrika söder om Sahara.
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Animerad version av artikel 32

10 min.

Syfte: Konkretisera begreppen skadligt barnarbete och arbete som utförs av barn samt fundera över vilken typ av arbete som är tillåtet för barn att utföra.
Arbetsmetoder: Videoanimering, diskussion.
Verktyg: Film: Artikel 32.

Titta på animationen tillsammans med klassen. Dela därefter upp klassen i par eller grupper
och be eleverna att diskutera vad skillnaden är mellan skadligt barnarbete och arbete som
utförs av barn men som inte skadar dem. Var går gränsen mellan barnarbete som gör skada
och sådant som inte gör det?
Diskutera tillsammans skillnaderna mellan dessa två. Eleverna kan till exempel fundera över
dem med utgångspunkt i den egna livssituationen: är det rätt att barnet ska hjälpa till hemma
med kökssysslor, hjälpa föräldrarna med skogsarbete vid sommarstugan, hjälpa föräldrarna att
sköta deras arbete (på kontor, i affär eller liknande)?
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Barnarbete: orsaker, följder och lösningar

30 min.

Syfte: Konkretisera barnarbetets orsaker och effekter, samt leta efter lösningar på problemet
med barnarbete och lära sig konkretisera sina tankar och idéer med hjälp av en tankekarta.
Arbetsmetoder: Tankekarta.
Verktyg: Skrivhäfte, färdig tabell med ord att använda i tankekartan.

Be eleverna att rita en tankekarta över barnarbete i sina skrivhäften. Börja med att rita tankekartan tillsammans. Uppmana eleverna att skriva ordet "barnarbete" mitt på sidan. Därefter
lägger ni till ytterligare tre ord till tankekartan: "orsaker", "effekter" och "lösningar".
När ni har gjort den gemensamma delen av uppgiften, projicera ordlistan från utbildningsmaterialet på klassrumsväggen. Listan, där orden står i oordning, innehåller ord som har att
göra med barnarbete och beskriver orsaker, effekter eller lösningar. Ge eleverna i uppgift att
fylla på sin tankekarta med orden från listan. Eleverna ska alltså fundera över var på tankekartan varje ord hör hemma. Gå slutligen igenom tankekartorna genom att börja med orsakerna
till barnarbete och avsluta med lösningarna.

Barnarbete är ett mycket komplicerat problem. Ett totalt förbud av barnarbete
innebär sällan en förbättring av barnens situation, eftersom det leder till att barn
arbetar olagligt (vilket ger ännu sämre arbetsvillkor). Barnarbetare skulle behöva få
hjälp genom att erbjudas flexibla utbildningsmöjligheter (skola under förmiddagen
eller eftermiddagen) samt information om barns rättigheter.
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Två berättelser

10 min.

Syfte: Fundera över vilken inverkan arbete har på barns liv, samla orsaker och effekter till
barnarbete och fundera över på vilket sätt barnets rättigheter uppfylls för arbetande barn.
Arbetsmetoder: Berättelse.
Verktyg: Berättelser om barn som arbetar.

Läs högt för klassen de två berättelser om barnarbetare som finns på lärportalen.
Diskutera därefter tillsammans i klassen över svaren på följande frågor:
Hur mår barnen i berättelserna?
Vad kan vara anledningen till att de har blivit barnarbetare?
På vilket sätt påverkar arbetet barnens liv?

••
••
••

Diskutera tillsammans med eleverna över gemensamma punkter i berättelserna om barnen.
Fundera över på vilket sätt barnets rättigheter efterlevs i de två barnens liv. Notera särskilt
följande saker: en trygg omgivning, hälsa, utbildning, rätten till fritid och trygghet.

61

Avslutning av lektionen och hemuppgifter

10 min.

Syfte: Bekanta sig med Rättvis handel och få en uppfattning om på vilket sätt egna konsumtionsmönster kan ha en direkt inverkan på utnyttjande av barnarbetskraft.
Arbetsmetoder: Informationssökning och -hantering, egen produktion.
Verktyg: Rättvis handel-logotyp, texten Rättvis handel och konventionen
om barnets rättigheter, dator, skrivhäfte.

Visa eleverna logotypen för Rättvis handel, som du sparar ner i förväg från lärportalen. Fråga
eleverna om de känner igen logotypen och vad den betyder. Diskutera en stund kring rättvis
handel och elevernas erfarenheter av produkter från Rättvis handel. Dela ut en text som du
i förväg kan ladda ner från lärportalen och be eleverna att med hjälp av texten fundera över
hur Rättvis handel förhåller sig till barnarbete, och varför det är på det viset.
Dela även ut bilder utskrivna från lärportalen till eleverna. Bilderna ska de klistra mitt på en
sida i skrivhäftet. Be eleverna att runt bilden rita de saker som inte får plats på bilden.
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arbetet kan förhindra barnets
skolgång och öka risken för att
barnet exploateras även senare i livet
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6. Födelseregistrering

Varje barn ska registreras direkt efter födseln. När barnet föds
har det rätt att få ett namn och en nationalitet samt, om det är
möjligt, rätt att känna sina föräldrar och stå under deras vård.
Artikel 7
Varje barn har rätt att bevara sin identitet, nationalitet,
sitt namn och sina släktrelationer.
Artikel 8

Födelseregistrering är ett bevis på att du finns till
Födelseregistrering är så självklart för någon från Finland att man inte tänker på vilken betydelse det kan ha. I Finland skickas information om ett barns födelse direkt från sjukhuset till
registerhållaren, som registrerar att vi har kommit till världen. Registreringen är ett bevis på
barnets existens. Det är även en förutsättning för att övriga mänskliga rättigheter ska uppfyllas. Om ett barn inte är officiellt registrerat eller saknar födelsebevis, finns det inget officiellt
bevis på barnets nationalitet eller identitet. Detta innebär att barnet inte har de rättigheter
som tillkommer landets medborgare. Om det saknas ett födelsebevis går det inte att skaffa
övriga officiella identitetsbevis. Ett barn som inte har ett giltigt födelsebevis kan inte bevisa
sin ålder, vilket kan leda till att barnet faller offer för barnarbete, barnhandel och andra former
av utnyttjande. Registreringen hjälper unga flickor att undvika barnäktenskap.
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Födelseregistreringssystemen och effekterna av att inte vara registrerad varierar från land
till land. I många länder kan bristen på ett födelsebevis leda till att barnet inte har tillgång till
den hälsovård och utbildning som landet erbjuder. Till exempel kanske barnet inte får ta del
av nationella vaccinationsprogram om det inte har registrerats. Dessutom krävs det i många
länder en identitetshandling för att få delta i undervisningen. Även om det skulle vara möjligt
att delta i grundutbildningen utan födelsebevis, krävs det identitetshandlingar för att göra
kunskapsprover på nationell nivå eller vid övergång till högre utbildningar. För myndigheternas del är det viktigt med uppdaterade befolkningsregister, eftersom detta gör det möjligt att
planera för utbildnings- och hälsotjänster.
Många barn registreras inte vid födseln
Det är svårt att föra statistik över barn som inte har registrerats, men man uppskattar att det
finns ungefär 49 miljoner oregistrerade barn i världen. I södra Asien och i Afrika söder om
Sahara är det endast ett av tre barn under fem år som är registrerade. I vissa länder, såsom
Bangladesh, Liberia och Etiopien, har under tio procent av alla nyfödda barn ett födelsebevis.
Det finns många anledningar till att nyfödda barn i u-länder inte registreras. Till att börja
med saknar många föräldrar, och till och med myndigheter, förståelse för varför det är viktigt.
I vissa länder finns det inget särskilt registreringssystem, vilket kan göra det krångligt och
svårt för föräldrarna. I många länder, till exempel Filippinerna, måste man betala för ett födelsebevis. Ibland kan föräldrarna vara tvungna att åka till en annan stad och köa i flera dagar
för att skaffa födelsebevis, vilket leder till att vissa föräldrar låter bli att registrera sina barn. I
vissa länder registreras endast en liten del av de barn som har mammor med ensam vårdnad,
eftersom mamman eller hennes familj skäms och inte vill registrera barnet under sådana omständigheter. Ibland diskrimineras etniska minoriteter från myndigheternas sida och minoritetsbefolkningen uppmanas inte att registrera sina barn.
Man kan höja antalet registrerade födslar genom att påverka ländernas lagstiftning, till
exempel arbeta för att födelseregistreringen ska bli gratis. Vid utveckling av registreringssystemen kan man ha nytta av ny teknologi. I vissa länder har man fått goda resultat med hjälp
av registrering via sms. Det är även viktigt att informera mer om varför födelseregistrering är
så viktigt.

Bristen på födelseregistrering betyder inte automatiskt att barnet
saknar nationalitet. Barnet riskerar att sakna nationalitet om det inte har
registrerats vid födseln och dessutom har flyktingstatus, är immigrant eller
hamnar i någon typ av lucka i lagstiftningen.
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LEKTION OM RÄTTEN TILL
FÖDELSEREGISTRERING

2x
45 min.

Syfte
Syftet är att lyfta fram vad födelseregistrering betyder och på vilket sätt vi registreras i till
exempel Finland. Meningen är att eleverna ska förstå vilken nytta födelseregistrering har och
vilka negativa effekter barn kan drabbas av om de inte registreras.

Sammanfattning av lektionen
Lektionen introducerar barnen för födelseregistreringssystemet. Fundera i början av lektionen tillsammans över hur man skiljer lika gamla barn med samma namn från varandra. Titta
därefter närmare på födelseregistrering och tillverka identitetshandlingar till påhittade barn.
Med hjälp av animationen gjord av barn kan ni fundera kring vilka effekter födelseregistrering
har på barnets framtid. Skriv i slutet av lektionen berättelser om olika situationer där barn
antingen har ett födelsebevis eller saknar en sådan och diskutera vad berättelserna lär oss.

Lektionens uppbyggnad
Koppla samman
föregående
lektion med det
nya ämnet
(10 min.)

Vem ska till
läkaren?
(5 min.)

Beviset på
vem jag är
(20 min.)

Jag vill gå i
skola
(20 min.)

Berättelser
om olika
barn
(30 min.)

Avslutning
(5 min.)
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LEKTIONSUPPLÄGG
Koppla samman föregående lektion med det nya ämnet

10 min.

Syfte: Repetera kort föregående lektion och visa på sambandet mellan barnarbete och födelseregistrering.
Arbetsmetoder: Pardiskussion, pedagogisk diskussion.
Verktyg: Skrivhäfte.

Be några elever att visa resten av klassen vad de har ritat kring bilden som eleverna hade
i hemläxa. Diskutera och jämför sakerna som eleverna har ritat. Be därefter eleverna att
tillsammans med sin bänkgranne diskutera hur Rättvis handel förhåller sig till barnarbete. Be
eleverna att fundera särskilt över hur Rättvis handel motiverar sin ståndpunkt. Avsluta med att
diskutera ämnet tillsammans, för att varje elev ska förstå vad Rättvis handel står för. Berätta
till slut den sanna historien bakom bilden som eleverna fick i läxa. Fundera sedan tillsammans
över hur man kan avgöra om en ung person som arbetar är 16 eller 18 år.
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Vem ska till läkaren?

5 min.

Syfte: Leda in eleverna i dagens ämne samtidigt som de börjar fundera över varför det är
viktigt att registrera människor.
Arbetsmetoder: Pardiskussioner.
Verktyg: Bilder på barn.

Projicera bilder från lärportalen på två barn på klassrumsväggen. Berätta för eleverna att båda
barnen heter Betzabé Condori och att de båda är 11 år gamla.
Be eleverna diskutera följande saker i par:
Hur kan man skilja barnen från varandra?
Hur kan man veta till vilket av barnen man ska skicka en kallelse till läkarbesök?

••
••
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Beviset på vem jag är

20 min.

Syfte: Beskriva vad en identitetshandling är och vad födelseregistrering innebär, förstå att
födelseregistrering är en förutsättning för att barnets rättigheter ska kunna uppfyllas. Fundera
över varför det finns barn i u-länderna som inte registreras och vilka följder detta kan få för
barnen.
Arbetsmetoder: Pyssel, pedagogisk diskussion.
Verktyg: Bilder på barn i olika åldrar, papper, limstift, sax.

Projicera bilderna på barnen på tavlan och be eleverna att välja ett av barnen som de sedan
gör ett identitetsbevis till. Identitetshandlingen ska ange barnets för- och efternamn, födelseort, nationalitet och födelsedatum (eventuellt även den finländska personbeteckningen).
Eleverna kan även rita en bild av barnet på identitetshandlingen.
När identitetshandlingarna är klara, diskutera tillsammans med eleverna varför finländska
barn automatiskt registreras direkt på den institution där de föds, medan det finns barn i
andra länder som inte registreras alls. Be eleverna att i par fundera över anledningarna till att
vissa barn inte registreras.
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Jag vill gå i skolan – animation

20 min.

Syfte: Förstå vilka effekter födelseregistrering har på hela barnets liv, och även se riskerna för
en person som inte är registrerad. Utveckla sitt historieberättande.
Arbetsmetoder: Film, berättelse.
Verktyg: Film: Jag vill gå i skolan, skrivhäfte.

Dela upp eleverna i grupper om tre till fyra elever. Visa de första 42 sekunderna av filmen Jag
vill gå i skolan för eleverna. Ge grupperna i uppgift att hitta på ett slut till filmen. Diskutera
tillsammans med eleverna kring de lösningar som de har hittat på, till exempel genom att
prata om följande frågor:
sätt påverkar slutet huvudpersonens framtid?
•• PåVadvilket
tror ni att huvudpersonen har för framtidsdrömmar?
•• Påverkar
huvudpersonens möjligheter att uppfylla sina drömmar?
•• Förändrasslutet
huvudpersonens drömmar av slutet?
••
Visa resten av filmen för eleverna efter diskussionen. I slutet av filmen framgår det att en av
anledningarna till att vissa barn inte går i skolan är att de saknar en födelsebevis. Fundera
tillsammans med eleverna över om även andra delar av barnets rättigheter påverkas av födelseregistrering.
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Berättelser om olika barn

30 min.

Syfte: Sätta sig in i olika situationer och skriva en berättelse utifrån detta, bekanta sig med
processkrivande och öva på att både ge och ta emot återkoppling. Fundera över på vilket
sätt man kan utnyttja den återkoppling som man har fått i sitt arbete. Upprepa vilka effekter
födelseregistrering har på barnets liv och framtid.
Arbetsmetoder: Skrivande, berättelse, diskussion.
Verktyg: Skrivhäfte, utskrivna beskrivningar av fyra 11-åriga barns livssituation.

Eleverna har i uppgift att skriva en berättelse kring en vanlig dag för en av 11-åringarna
utifrån bilderna som eleverna har fått se. Dela sedan ut en av texterna från lärportalen till
varje elev med beskrivningar av barns livssituationer. Be eleverna att först skriva ner allt de
kommer på inom ämnet under tre minuter.
Därefter ska eleverna ge sin text till en annan elev, som får läsa den. Den elev som ska
kommentera texten ska utifrån texten skriva kommentarer och frågor till skribenten. Syftet är
att skribenten ska kunna fortsätta på sin berättelse genom att svara på läsarens preciserande
frågor.
Därefter ger varje elev texten tillbaka till skribenten, som gör ändringar och arbetar vidare
på sin text under 15 minuter. Läs upp några av berättelserna när de är klara. Ni kan även läsa
upp två olika berättelser kring samma ämne och sedan diskutera dem. Vilka lärdomar eller
slutsatser kan man hitta i berättelserna? Av berättelserna kan ni senare göra en utställning till
klassrummet eller skolkorridoren, eller presentera det på något annat sätt (till exempel genom
en film eller en tidning).

r
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Avslutning av lektionen och hemuppgifter

5 min.

Syfte: Lära sig att söka information på internet samt analysera hur tillförlitlig informationen
är. Lära sig i vilka olika situationer man kan behöva pass, ID-kort, FPA-kort och födelsebevis.
Lära sig vid vilka myndigheter man skaffar dokumenten i Finland.
Arbetsmetoder: Informationssökning och -analys.
Verktyg: Skrivhäfte, kopior på pass, ID-kort, FPA-kort och födelsebevis.

Dela ut bilder som du skrivit ut i förhand från lärportalen på olika dokument, och be eleverna att till nästa gång ta reda på vad man använder de olika handlingarna till. Du kan tipsa
eleverna om att först fråga sina syskon eller vänner, därefter föräldrar eller andra vuxna och
slutligen själva leta reda på informationen, till exempel via internet.

DET FINNS UPPSKATTNINGSVIS 49 MILJONER
OREGISTRERADE BARN I VÄRLDEN.
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7. Åsikter och deltagande

Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt i sådana frågor som rör honom eller
henne, och barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Artikel 12
Ett barn har rätt att uttrycka sina egna åsikter, förutsatt att de inte
kränker andras rättigheter. Alla barn har rätt till information.
Artikel 13
Alla barn har rätt att veta vad som händer i världen genom till exempel TV,
radio och tidningar. Varje stat är ansvariga för att uppmuntra massmedierna att
producera material som uppmuntrar till barns välmående och utveckling. De
vuxna ska skydda barnet mot information som kan vara skadlig för barnet.
Artikel 17

Barn har rätt till en egen åsikt
Alla världens barn har rätt till en egen åsikt, i små som stora frågor. I många artiklar i konventionen om barnets rättigheter understryker man barnets frihet att uttrycka sin åsikt och barnets rätt att vara delaktiga i beslut. Barn har rätt att skaffa, förmedla och ta emot information
och tankar, och måste få möjligheten att påverka sådant som rör dem. FN:s konvention om
mänskliga rättigheter garanterar yttrandefrihet för alla, och där ingår rätten att ta emot och
dela information och tankar med alla medel. Barnkonventionen preciserar, att för barn gäller
detta anpassat till barnets utvecklingsnivå och mognad.
Det är viktigt att barn kan använda medier som informationskälla. Samtidigt behöver barn
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skyddas från sådant i media som kan vara skadligt för dem. Med detta i åtanke behöver barn
uppfostras till att bli mer kritiska medieanvändare och -konsumenter. Massmedier samt informations- och kommunikationsteknologi är en viktig del av livet för dagens barn.
I barnens värld är informationsflödet enormt och går inte att undvika. Barn tittar på tv,
läser tidningar, ser reklam och ägnar allt mer tid på internet, där de snabbt lär sig av sina
jämnåriga hur de ska göra. Barn använder olika verktyg på nätet för att spela, chatta, blogga,
lyssna på musik, ladda upp bilder på sig själva och kommunicera med andra på nätet. Eftersom det är stor skillnad på föräldrars och barns mediakunskaper, vet många vuxna inte vad
barnen gör på nätet eller hur de ska agera där. Även ur denna synvinkel är medieuppfostran
väldigt viktig.
Barns rätt att säga sin mening
Utöver att barn har rätt att uttrycka sig och söka, ta emot och skapa information, har de även
rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och vara delaktiga i beslut kring sådant som
påverkar dem, anpassat efter deras utvecklingsgrad och mognad. Vuxna är skyldiga att lyssna
till barn, respektera deras åsikter och i sina beslut ta hänsyn till deras bästa.
Förutsättningen för att barn ska kunna vara delaktiga på ett vettigt sätt är att vuxna
respekterar barnets förmåga att delta i beslut och erkänner barn som sina jämlikar. Annars
deltar barnen bara formellt: de får uttrycka sin åsikt, men kan inte vara säkra på att åsikterna
respekteras när besluten fattas.
Barns möjligheter att delta och bli hörda i sådant som rör dem kan vara av en avgörande
betydelse. Till exempel berättade en 14-årig flicka från Guinea-Bissau om sina tankar kring
barnäktenskap i radio. Hennes pappa hörde dottern prata och lovade att hon inte skulle behöva gifta sig förrän hon själv kände sig redo för det.
Enligt konventionen om barnets rättigheter har barnen, utöver rätten att delta, samma
rätt som vuxna att organisera sig och fungera i organisationer. I Finland har barn i dag även
möjlighet att vara delaktiga i beslut på samhällsnivå, till exempel genom elevkåren i skolan
eller olika typer av föreningar.
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LEKTION OM ÅSIKTER OCH DELTAGANDE

2x
45 min.

Syfte
Syftet är att lyfta fram ett ämne som vuxna lätt kan glömma bort: barn har rätt att vara
delaktiga i beslut och framföra sina åsikter. Fundera dessutom över olika sätt att argumentera
på, skillnaden mellan rättighet och plikt, samt olika sätt att uppmuntra barn till att uttrycka sin
åsikt. Målet är att förstå att när man uttrycker sin åsikt ska man också kunna argumentera för
sin ståndpunkt. Samtidigt lär sig eleverna att lyssna på varandras åsikter och argument samt
att förstå, att en motivering inte är detsamma som en debatt.

Sammanfattning av lektionen
Under lektionen arbetar ni med barnets rätt att delta, påverka och uttrycka sina åsikter. Med
hjälp av en dramauppgift lever ni er in i olika roller och funderar över på vilket sätt man kan
uttrycka sin åsikt i olika situationer. I slutet av lektionen övar eleverna på att argumentera för
sin åsikt, lyssna på en annan parts åsikt samt svara på detta i form av klassens egna debattforum.
Både dramauppgiften och debatten tar tid. Om du vill kan du välja att genomföra en
av dessa aktiviteter mer grundligt, och ge den andra lite mindre tid.

Lektionens uppbyggnad
Koppla samman
föregående lektion
med det nya ämnet
(10 min.)

Hur känns livet?
(25 min.)

Debatt
(50 min.)

Avslutning
(5 min.)

81

LEKTIONSUPPLÄGG
Koppla samman föregående lektion med det nya ämnet

10 min.

Syfte: Repetera vilken betydelse olika typer av handlingar kan ha och fundera över på vilket
sätt en människas liv påverkas om han eller hon saknar en viss handling.
Arbetsmetoder: Pedagogisk diskussion, omröstning.
Verktyg: Skrivhäfte.

Diskutera tillsammans vilka handlingar som beskrevs i texterna som eleverna hade i hemläxa och vad man behöver dem till. (Rätt svar: text 1: pass, text 2: identitetshandling, text 3:
FPA-kort, text 4: födelsebevis.) Diskutera samtidigt vilka negativa effekter det kan få om en
person saknar någon av handlingarna. Repetera kort olika möjliga scenarion om ett barn inte
registreras när det föds. Fråga slutligen eleverna om de tycker att det är bättre eller sämre att
en minderårig person ingår i förälderns pass eller har ett eget pass. Be eleverna att visa vad
de tycker genom handuppräckning. Be sedan några av eleverna att motivera sina åsikter.
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Hur känns livet?

25 min.

Syfte: Leva sig in i olika situationer där man kan uttrycka sin åsikt, fundera över om barn
i olika delar av världen får uttrycka sin åsikt och om barnens åsikter har någon betydelse.
Samtidigt ska ni fundera över i vilka situationer barns åsikter skulle behöva tas på större allvar.
Arbetsmetoder: Dramaövning eller diskussion.
Verktyg: Bakgrundsberättelser för dramaövningen.

Dela upp klassen i grupper om tre eller fyra personer och ge varje grupp en av de bakgrundshistorier om ett barns liv som finns för utskrift på lärportalen. Varje grupp har i uppgift att
utifrån bakgrundshistorien sätta ihop en två minuter lång debatt eller en dramatisering.
Be grupperna att presentera sina bidrag för resten av klassen. Efter föreställningarna,
fundera tillsammans över vad barnet hade för roller i de situationer som föreställningarna
visade. Ni kan även bestämma gemensamt i klassen att spela upp situationen igen efter att
ha diskuterat den (omstart). I det fallet kan rollerna i skådespelet ändras, till exempel genom
att ni plockar bort eller lägger till personer, ändrar känslor eller tankar hos barnen eller hur
någon av de vuxna handlar. Lägg i så fall märke till om slutet ändras på något sätt.
Ni kan även fundera tillsammans över på vilket sätt eller från vem barnet i varje situation
skulle kunna få hjälp att uttrycka sin åsikt. Ni behöver inte ta upp alla ämnen, och i en dramatisering kan man hitta på en eller två nya roller. Uppgiften kan alltså anpassas efter gruppen.
Påminn eleverna om att ingen är sig själv i pjäserna och att de inte uttrycker sina egna
åsikter, utan agerar utifrån sin rollfigur.
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Debatt

50 min.

Syfte: Lära sig att våga uttrycka sin åsikt, lära sig att argumentera för sina åsikter och beskriva sina tankegångar. Dessutom är syftet att lära sig att lyssna på andras åsikter och debattera
dessa på ett konstruktivt sätt, samt att förstå skillnaden mellan en diskussion och ett gräl.
Arbetsmetoder: Debatt.
Verktyg: Debattinstruktioner, skrivhäfte.

Med stöd i konventionen om barnets rättigheter har barnet rätt till en åsikt. Barnet har bland
annat även rätt till åsikts-, samvets- och religionsfrihet. Ordna en debatt i klassen för att uppmärksamma detta. Led in eleverna i en debatt genom att skriva ut instruktioner för debatten
från lärportalen och tillsammans repetera grundläggande punkter.
Dela upp eleverna i grupper på så sätt att ni får sex lag och senare kan hålla tre debatter.
Varje grupp får ett påstående som de ska argumentera för. Grupperna får 15 minuter på sig att
förbereda argument för påståendet. Gruppen väljer en sekreterare som skriver ner argumenten
i sitt häfte. Det är bra om gruppen delar upp argumenten så att varje gruppmedlem har ett
argument att presentera under debatten. Utöver argumenten ska grupperna ta fram en kort
introduktion att öppna debatten med. Innan debatten är det även bra om grupperna funderar
över varför deras påstående stämmer eller varför det borde drivas igenom. Be även eleverna att
i förhand fundera hur motståndarna kan komma att argumentera och hur de kan svara på detta.
Exempel på debattämnen:
ska inte låta barn sitta framför datorn så länge de vill. /Föräldrar ska låta barn
•• Föräldrar
sitta framför datorn så länge de vill.
borde få stanna inomhus under rasterna. /Man borde vara tvungen att gå ut under
•• Man
rasterna.
borde vara längre. /Sommarlovet borde vara kortare.
•• Sommarlovet
Barn
ska
ha
en
/Barn borde få äta godis när de vill.
•• Det borde vara godisdag.
att delta i skolidrotten. /Skolidrotten ska vara obligatorisk.
•• Det är nyttigt attvalfritt
använda
datorn på fritiden. /Det är inte nyttigt att använda datorn på
•• fritiden.
är bra att man har prov i skolan. /Man borde inte ha prov i skolan.
•• Det
•• En 11-åring ska få ha ett Facebookkonto. /En 11-åring är för ung för att ha ett Facebookkonto.
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Vid debatten ställer sig två grupper åt gången framför klassen. Grupperna ställer sig mitt
emot varandra (med sidan mot klassen) och övriga elever agerar publik. Ordföranden ger
den ena debattgruppen första ordet, när de får lägga fram en kort introduktion. Därefter går
ordet över till den andra gruppen.
Efter introduktionen, under argumentationen, får grupperna ordet turvis. Du som lärare fungerar som ordförande, och har i uppgift att leda diskussionen på ett sådant sätt att
argumentationen inte drar ut på tiden, utan att argumenten hålls korta och båda grupperna
får ordet. Debatten är slut när båda grupperna har använt sina argument och den starkare
argumentationen har vunnit. Alternativt avslutar ordföranden debatten.
När den första debatten är klar, byter ni till nästa debattämne. Varje debattämne ska ta
max. 10 minuter, vilket betyder att hela debattmomentet tar 30 minuter.
När samtliga argument har använts, kan ni rösta i klassen om vilken debatt som var bäst.
Passa på att låta eleverna röra lite på sig genom att låta dem sätta sig i olika ställningar utifrån
vad de tycker. Eftersom det var tre debattomgångar, kan elevernas åsikter delas upp till exempel på följande sätt: de elever som tyckte att den första debatten var bäst sätter sig på huk,
de som tyckte att den andra debatten var bäst böjer sig ner och de som tyckte att den tredje
debatten var bäst står rakt upp med händerna mot taket. Ordföranden räknar rösterna och
berättar vad publiken tyckte.

Avslutning av lektionen och hemuppgifter

5 min.

Syfte: Introduktion till hållbarhetstemat, titta närmare på begrepp relaterade till hållbar
utveckling, öva på noggrannhet och långsiktighet.
Arbetsmetoder: Leta ord, förklara betydelsen av ord.
Verktyg: Ordfläta, skrivhäfte, internet, bibliotek eller annan
studiemiljö där eleverna kan söka information.

Dela ut ordflätan som du kan skriva ut från lärportalen innan lektionens början. Be eleverna
att hitta så många ord som möjligt i ordflätan. Be dem även att leta upp betydelsen för varje
ord och skriva ner betydelsen i sitt skrivhäfte.
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8. BARNETS RÄTTIGHETER OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Varje barn har rätt till en tillräckligt god levnadsstandard för sin
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
Artikel 27

Människans olika miljöer
Man kan se på den värld som omger oss ur många perspektiv. Förutom naturmiljön lever
vi också i en ekonomisk, social och kulturell miljö, vilka alla har en stor betydelse för barns
välbefinnande.
I den ekonomiska miljön ingår saker som hör ihop med den övergripande ekonomin ur
individens perspektiv, såsom den ekonomiska konjunkturen, den ekonomiska strukturen i
ett område samt de tillgångar en människa har. En människas sociala miljö utgörs av hennes
levnads- och arbetsvillkor, utbildning, gemenskaper som hon ingår i samt interaktionen med
människor hon har omkring sig. I den kulturella miljön ingår till exempel språk, traditioner,
värderingar, föremål och byggnader. Människans interaktion med de olika miljöerna påverkar
på många sätt hur barnets rättigheter efterlevs.
Hållbar utveckling främjar att rättigheterna efterlevs
Det finns flera olika typer av miljödimensioner i konventionen om barnets rättigheter. När
konventionen följs garanterar den till exempel rätten för ett barn till bästa möjliga hälsa och
rent dricksvatten. Dessa två rättigheter förutsätter att konventionsländerna också tar ansvar
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för miljöns hållbara utveckling. Hållbar utveckling är ett sätt att agera som innebär att man
tillgodoser de behov som dagens människa har utan att riskera kommande generationers förmåga att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling kan delas upp i social, kulturell, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet.
Social hållbarhet innebär jämställdhet människor emellan och en garanterad tillräcklig
inkomst och välmående för alla. Om man tar hänsyn till barnets rättigheter innebär det att
trygga de grundläggande behoven, som till exempel att få tillgång till tillräckligt med mat,
utbildning och hälsotjänster. Det är ur ett socialt hållbart perspektiv viktigt att kunna säkra en
inkomst utan att utnyttja barnarbete.
Ur ett kulturellt hållbart perspektiv är det viktigt att acceptera olika kulturer och främja
jämställdhet. Ett barn har rätt att få information om sin egen och andras kultur, till exempel
genom att delta i kultur- och konstlivet.
En grundförutsättning för ekonomisk hållbarhet är att länder har en jämn ekonomisk tillväxt. Det betyder att ländernas ekonomi inte bygger på skuldsättning eller på att till exempel
slösa med naturtillgångar. Om man tar hänsyn till barnets rättigheter är ekonomisk hållbarhet
en förutsättning för att säkra viktiga grundläggande tjänster, såsom utbildning och hälsovård.
Den ekonomiska hållbarheten stärker alltså den sociala hållbarheten. Å andra sidan är social
hållbarhet en förutsättning för ekonomisk hållbar utveckling: människor som mår bra orkar
delta mer i arbetslivet och i utvecklingen av samhällets ekonomi.
Ekologisk hållbarhet innebär att bevara naturmiljön, den biologiska mångfalden och ekosystemets funktionalitet samt att använda naturtillgångar på ett hållbart sätt. Ekologisk hållbarhet är viktigt, eftersom förändringar i naturmiljön orsakar stora utmaningar i arbetet med
att efterleva barnets rättigheter. Om till exempel produktionen av mat försvåras till följd av
ett ökat antal översvämningar eller ökad torka, har det direkta effekter på barns näring och
hälsa. Effekterna av stora naturkatastrofer är också betydande när det gäller efterlevandet av
barnets rättigheter. Vid de undantagstillstånd som orsakas av dessa är det viktigt att ordna
med barnets rätt till beskydd samt säkra möjligheten till skolgång och tillgången till hälsovård.
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LEKTION OM BARNETS RÄTTIGHETER
OCH HÅLLBAR UTVECKLING

2x
45 min.

Syfte
Syftet är att utöka miljöbegreppet med hänsyn till den globala utvecklingen, så att begreppet
utöver naturmiljö även berör den sociala, kulturella och ekonomiska miljön, samt att låta eleverna få bekanta sig med de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Samtidigt kan eleverna
se hur människans agerande i interaktion med den omgivande världen påverkar om barnets
rättigheter efterlevs.

Sammanfattning av lektionen
I början av den åttonde lektionen fördjupar man sig i begreppet miljö med hjälp av fotografier. Samtidigt funderar man på hur miljön kan påverka hur barns rättigheter efterlevs. Genom
gemensamt lärande synliggör man de olika dimensionerna med hållbar utveckling. För att
sammanfatta det gemensamma lärandet gör man ett porträtt av en "människa av hållbar
utveckling", där man definierar en människa utifrån värden som bygger på hållbar utveckling.

Lektionens uppbyggnad
Koppla samman
föregående lektion
med det nya ämnet
(10 min.)

Vilka behov
har ett barn?
(15 min.)

Med en hållbar
framtid som mål
(55 min.)

Avslutning
(5 min.)
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LEKTIONSUPPLÄGG
Koppla samman föregående lektion med det nya ämnet

10 min.

Syfte: Repetera begrepp som hör ihop med hållbar utveckling och reda ut otydliga begrepp.
Underlätta för eleverna att förstå lektionens innehåll.
Arbetsmetoder: Pedagogisk diskussion.
Verktyg: Skrivhäfte, ordfläta.

Gå igenom ordflätan som eleverna fick som hemuppgift förra lektionen. Låt eleverna berätta
vilka ord de har hittat och förklara dem. Visa orden i ordflätan som eleverna inte har hittat
och fråga eleverna vad de betyder. Samtala tillsammans om begrepp som fortfarande är
otydliga.
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Vilka behov har ett barn?

15 min.

Syfte: Utöka elevernas uppfattning om vad miljö innebär, fundera på vad man behöver för en
bra framtid samt fundera över relationen mellan miljön och efterlevandet av barnets rättigheter.
Arbetsmetoder: Grupparbete.
Verktyg: post-it-lappar, pennor, tavla.

Dela in eleverna i sex små grupper. Rita eller be eleverna att rita konturerna av en människa
på tavlan. Dela ut post-it-lappar till eleverna och be dem skriva svaren på övningarna på
lapparna
1. Be eleverna att fundera över saker som en människa inte kan leva utan. På den första
post-it-lappen skriver eleverna upp de saker som de kommer på och sätter fast lappen på
tavlan.
2. Be eleverna att på den andra lappen skriva saker som skulle ge ett barn en bra framtid. De
lapparna sätts också upp på tavlan.
3. Be eleverna att på den tredje lappen skriva saker som de njuter av i sitt eget liv. Eleverna
sätter även fast dessa lappar på tavlan.
När alla lappar är på plats, skriv följande rubriker runt människan: livsmiljö, social miljö, kulturell miljö och ekonomisk miljö. Fundera med hjälp av rubrikerna och post-it-lapparna över vad
miljö innebär. Flytta lapparna under respektive rubrik efter diskussionen (till exempel ett hem
– livsmiljö, kompisar – social miljö, pengar – ekonomisk miljö, religion – kulturell miljö).
I alla världens länder kan barnets rättigheter riskera att inte efterlevas. På grund av
detta är det viktigt att arbeta för att alla känner till barnets rättigheter och att de
efterlevs bättre än tidigare.
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Med en hållbar framtid som mål

55 min.

Syfte: Inse att hållbar utveckling innebär mycket mer än återvinning och att ta hand om
naturen. Förstå att målet med hållbar utveckling är en lika bra eller till och med bättre framtid
för nästa generation.
Arbetsmetoder: Grupparbete med olika arbetsmetoder.
Verktyg: Bänkar ordnade i grupper, instruktioner för uppgifter, skrivhäfte.

Berätta för eleverna att den här uppgiften innebär att varje grupp i slutet av lektionen får
presentera den information de har hittat för resten av klassen. Be eleverna att göra sin gruppuppgift i sitt eget häfte, om det inte står något annat i arbetsbeskrivningen. Dela in eleverna
i grupper om fyra personer. Bestäm att en elev från varje grupp läser uppgiftsbeskrivningen
högt för de andra i gruppen. Dela sedan ut de instruktioner du i förhand har skrivit ut från
lärportalen till varje grupp. Använd 30 minuter till grupparbetet och låt sedan grupperna
presentera det som de har kommit fram till för resten av klassen.

94

Avslutning av lektionen och hemuppgifter

5 min.

Syfte: Processa gruppernas uppgifter självständigt och skapa sig en uppfattning om hur man
själv kan handla utifrån principerna om hållbar utveckling.
Arbetsmetoder: Rita och fundera eller annat frivilligt uttryckssätt.
Verktyg: Häfte, instruktionerna för uppgiften utskrivna från lärportalen.

Låt eleverna själva välja hur de vill fundera på principerna för hållbar utveckling och hur de
själva agerar. Ni kan göra hemuppgiften på följande sätt:
Rita en bild av dig själv i häftet och skriv vid sidan om bilden idéer och och sätt som du
själv kan använda dig av för att främja hållbar utveckling.
Ta ett fotografi av dig själv och gör uppgiften på dator: skriv vid sidan om bilden idéer och
olika metoder som du för egen del kan använda dig av för att främja hållbar utveckling.
Skriv en dikt eller en raptext med titeln hållbart levnadssätt.

••
••
••

MÄNNISKOR SOM MÅR BRA ORKAR
DELTA MER I ARBETSLIVET OCH I
UTVECKLINGEN AV SAMHÄLLETS EKONOMI
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9. BARNETS RÄTTIGHETER OCH GLOBALT ANSVAR

Alla barn har rätt till liv. Staten måste garantera bästa möjliga
förutsättningar för barnet att hållas vid liv och utvecklas.
Artikel 6

Vårt ansvar för våra medmänniskors och planetens välbefinnande
I och med att både människor och produkter rör sig mellan olika länder i allt större utsträckning, har länderna och deras invånare blivit mer och mer beroende av varandra. Mycket sådant som är del av vårt dagliga liv, särskilt vad gäller våra konsumtionsvanor, ger effekt ända
bort till andra sidan jorden. I dag är ju också frasen "tänk globalt, agera lokalt" en passande
ledstjärna för ansvarsfull konsumtion.
Var och en av oss har möjligheten att påverka våra medmänniskors och vår planets
välmående. Globalt ansvar innebär att individen och samhället arbetar för att skapa förutsättningar för en bra livsstil och en hållbar framtid. Målet är en rättvis och jämställd värld där de
mänskliga rättigheterna genomförs på alla plan. Ett globalt ansvar är även förutsättningen
för att barnets rättigheter ska efterlevas. Vad gäller globalt ansvar har u-länderna en särskild
ställning, eftersom fattigdomen i sig är ett hinder för att uppfylla de mänskliga rättigheterna.
Världens länder har förbundit sig att ta globalt ansvar, bland annat genom FN:s millenniemål. Målen är kraftigt kopplade till en förbättring av barnens ställning. Även om man inte
skulle lyckas uppfylla samtliga mål fram till år 2015, när tidsfristen går ut, har man tagit flera
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viktiga steg framåt. Fattigdomen har minskat, fler och fler barn kan gå i skola och dödligheten
för barn under fem år har halverats sedan år 2000. Ett gemensamt utvecklingsarbete länder
emellan är ett sätt att minska fattigdomen och se till att barnets rättigheter efterlevs.
Individens globala ansvar
För att väcka känslan för globalt ansvar måste vi veta hur verkligheten ser ut. Vi formar lätt
våra åsikter utifrån förutfattade meningar och bilder av verkligheten som inte stämmer. Det är
viktigt att vara medveten om sina egna förutfattade meningar och ta reda på vad vi kan göra
för att bidra till ett globalt ansvar.
I egenskap av konsumenter har vi även möjlighet att påverka: vi kan kräva av företag att
de agerar ansvarsfullt, till exempel för att få ett stopp på utnyttjandet av barnarbetskraft. Innan man köper ett par jeans eller en mobiltelefon är det bra att fundera över på vilket sätt man
vill att varorna ska ha tillverkats. Det finns produktmärkningar – till exempel livsmedelsmärkningen Rättvis handel – som har förbundit sig att i varje led kontrollera de etiska faktorerna
och produkternas påverkan på miljön.
Det är viktigt att fortsätta diskutera hur man kan förbättra situationen kring barns rättigheter. Även barn har rätt att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga när beslut fattas. När vi
lägger märke till något som inte fungerar kan vi fundera över på vilket sätt vi kan påverka
detta för att få till en förbättring. Är det jag själv, en förälder, lärare, politiker, nationell organisation eller någon annan som kan göra något? Det finns många sätt att göra sin röst hörd:
prata med andra, uttrycka sin åsikt i insändare eller inlägg, delta i kampanjer som ordnas av
olika organisationer eller vara aktiv på sociala medier.
Principen om att ingen ska diskrimineras, en rättighet som också barn har, är viktig även
vad gäller enskilda personers agerande. För att stötta social hållbarhet bör var och en av oss
möta alla andra människor med respekt för deras människovärde – oavsett om det gäller
Kaisa i grannhuset, synskadade Ville eller Mariama som har flytt från krig. Att möta andra
med respekt för deras människovärde är grundstommen i de mänskliga rättigheterna. Vi kan
alla bidra till detta.
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LEKTION OM BARNETS RÄTTIGHETER
OCH GLOBALT ANSVAR

2x
45 min.

Syfte
Syftet är att definiera orden globalt och global utveckling samt att få eleverna att förstå vad
begreppet globalt ansvar innebär och tillsammans fundera över bland annat hur våra konsumtionsvanor påverkar andras liv och den hållbara utvecklingen. Dessutom ger lektionen tips på
hur elever i årskurs fem och sex kan bidra till globalt ansvar och en hållbar utveckling med
respekt för barnets rättigheter.

Sammanfattning av lektionen
Under lektionen i globalt ansvar används den kunskap och de färdigheter som eleverna har fått
under Barnets rättigheter x 10. I början av lektionen ska ni tillsammans fundera över hur man får
rent vatten och vad vattnet har för betydelse i vardagen, samt på vilket sätt vattenbrist påverkar
bland annat möjligheten att uppfylla barnets rättigheter. Därefter sätter ni er in i olika förhållanden som barn lever i och pratar om vilka möjligheter man själv och andra har att påverka
andra människors rättigheter och möjligheter. Gå så med hjälp av bilder igenom hur man i olika
situationer kan se till att barnets rättigheter efterlevs och själv ta ett globalt ansvar, och fundera
vilka handlingar som har global betydelse. Under den andra halvan av lektionen fokuserar ni på
utvecklingssamarbete och tittar på hur fördelningen av tillgångar och antalet människor ser ut
på olika håll i världen. Fundera samtidigt över hur utvecklingssamarbete påverkar att barnets
rättigheter efterlevs. Avsluta med tid för att söka information om finländska organisationers
utvecklingssamarbetsprojekt och positiva resultat från dem.

Lektionens uppbyggnad
Koppla samman föregående lektion med
det nya ämnet
(5 min.)

Ta ett steg
framåt
(20 min.)

Hur kan jag
arbeta för att
barnets rättigheter efterlevs?
(20 min.)

Utvecklingssamarbeten som
arbetar för barnets rättigheter
(35 min.)

Positiva
förändringar!
(10 min.)

Avslutning
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LEKTIONSUPPLÄGG
Koppla samman föregående lektion med det nya ämnet

5 min.

Syfte: Låta eleverna hitta ett sätt att själva leva enligt principerna för hållbar utveclking och
bli motiverade att göra detta. Få eleverna att förstå att hållbar utveckling och globalt ansvar
hänger samman.
Arbetsmetoder: Presentation av de egna resultaten, pedagogisk diskussion.
Verktyg: Skrivhäfte.

Gå tillsammans med eleverna igenom deras tankar och vanor utifrån ett perspektiv för en
livsstil som följer principerna för hållbar utveckling. Be eleverna att presentera sina bilder med
hjälp av en dokumentkamera, om ni har tillgång till en sådan. Om eleverna har skrivit dikter
eller annan poesi (t.ex. sångtexter) kan du be dem att läsa upp det.
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Ett steg framåt

20 min.

Syfte: Sätta sig in i livssituationen för ett barn som lever under annorlunda förhållanden och
börja fundera över hur viktigt globalt ansvar är.
Arbetsmetoder: Rollspel, pedagogisk diskussion.
Verktyg: Utskrivna och isärklippta rollspelskort, påståenden, tillräckligt
med plats för gruppen att stå på rad (till exempel i korridoren, i gympasalen
eller på skolgården).

Dela ut ett rollspelskort till varje elev. Berätta att eleverna om en stund ska ställa sig på rad
och lyssna till de påståenden som du läser upp. Om påståendet gäller för just deras rollfigur,
ska de ta ett kliv framåt. Om påståendet inte stämmer ska de stå kvar. Be varje elev att stå
kvar på den punkt där de har hamnat under uppgiften efter att du har läst upp det sista
påståendet. Därefter diskuterar ni rollfigurernas livssituationer och möjligheter.
Ställ följande frågor efter att ha läst upp påståendena:
Vem var du?
Hur kändes det när du inte fick ta ett enda steg framåt eller när du fick ta flera steg framåt?
Vilka möjligheter har din rollfigur att gå i skolan?
/ Arbetar din rollfigur? / Får din rollfigur bo tillsammans med sin familj?
På vilket sätt tror du att man skulle kunna påverka din rollfigurs situation och framtid?
Kan din rollfigur själv påverka sin situation?
Tror du att dina handlingar på något sätt kan påverka din rollfigurs situation?

••
••
••
••
••
••
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Hur kan jag arbeta för att barnets rättigheter efterlevs?

20 min.

Syfte: Få eleverna att vilja göra något för barnets rättigheter. Syftet är att få eleverna att förstå konsekvenserna av sina handlingar vad gäller barns rättigheter, både i Finland och globalt.
Få tips om hur man kan påverka den egna närmiljön för att barns rättigheter ska efterlevas på
ett bättre sätt. Samtidigt ska barnen förstå att det i sista hand är de vuxnas och myndigheternas ansvar att barnets rättigheter uppfylls.
Arbetsmetoder: Grupparbete, bildanalys.
Verktyg: Bilder på barn i olika situationer, barnkonventionen.

Dela upp eleverna i grupper. Ge varje grupp en bild utskriven från lärportalen samt en förkortad version av barnkonventionen.
Be gruppen fundera över följande:
På vilket sätt påverkar livssituationen på bilden möjligheterna att efterleva barnets rättigheter?
På vilket sätt hänger vi i Finland ihop med det som händer på bilderna?

••
••

Gå igenom de olika gruppernas tankar tillsammans. Efter diskussionen, be eleverna att sätta
sig i mindre grupper för att diskutera på vilket sätt var och en med små medel kan bidra
till att barns rättigheter efterlevs, både i Finland och resten av världen (till exempel genom
återvinning, närproducerad mat, produkter från Rättvis handel, etiskt tillverkade kläder, beslut
om att själv låta bli att retas, behandla alla likadant, informera om barns rättigheter, samla in
pengar elller bekämpa klimatförändringarna). Be eleverna skriva ner sina idéer i skrivhäftet
och samla till slut tillsammans alla idéer på tavlan.
Fundera sedan över varför det är så viktigt att barns rättigheter uppfylls världen över. Led
in eleverna på utvecklingssamarbete och humanitär hjälp, och understryk att det är de vuxnas
och myndigheternas ansvar att se till, att barnets rättigheter efterlevs.
Även om det är vuxna och myndigheter som är ansvariga för barnets rättigheter, kan
vi alla redan med små medel påverka att barnets rättigheter efterlevs.
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Utvecklingssamarbeten som arbetar för barnets rättigheter

35 min.

Syfte: Konkretisera antalet människor i världen och fördelningen av tillgångar mellan olika
världsdelar. Fundera över på vilket sätt utvecklingssamarbete kan bidra till att barns rättigheter uppfylls.
Arbetsmetoder: Inlevelseövning, lek.
Verktyg: Världsdelar uppritade på färgade papper, 100 leksakssedlar,
tabell över antalet invånare och fördelningen av tillgångar i de olika världsdelarna.

Presentera de olika världsdelarna en åt gången för eleverna och fråga samtidigt vilka världsdelar de olika färgerna representerar. Sätt upp världsdelarna på tavlan eller på en vägg (där
Antarktis redan finns utsatt) så att ni får en världskarta.
I mars 2012 överskred antalet människor i världen 7 miljarder. Det är
svårt att tänka sig så många människor, så i den här uppgiften ska ni för
enkelhets skull tänka er att världens befolkning består av 100 personer.
Be eleverna att tillsammans med sin bänkgranne fundera över hur många av de 100 personerna som lever i var och en av världsdelarna. Varje grupp berättar vad de gissar på, och därefter
avslöjar du de rätta procentsatserna för 2013: Asien 60 %; Afrika 15,5 %; Nordamerika 8,5
%; Latinamerika och Karibien 5 %; Europa 10,4 % och Oceanien 0,6 %. Dela upp eleverna i
grupper som representerar procentsatserna i de olika världsdelarna med hjälp av tabellen som
finns på lärportalen.
Be därefter eleverna att föreställa sig att det finns hundra sedlar i världen. Med grund i
detta ska eleverna fundera över på vilket sätt de hundra sedlarna är fördelade över de olika
världsdelarna. Be eleverna att berätta hur de gissar att tillgångarna är fördelade innan du
delar ut leksakspengarna till varje världsdel enligt den verkliga fördelningen (2010). Fråga
eleverna vilka tankar fördelningen av världens tillgångar väcker hos dem.
Fattigdom är ett av de största skälen till att barnets rättigheter inte efterlevs överallt i världen. Å andra sidan efterlevs barnets rättigheter inte alltid heller i de rikare
länderna. Även i mindre välbärgade delar av världen finns länder som är rikare än de
andra och hjälper dem. Dessutom finns det skillnader även inom de mindre välbärgade
länderna: det finns rikare och mer fattiga områden. Med hjälp av utvecklingssamarbete försöker man att stötta de länder, områden och människor som har det allra sämst.
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Positiva förändringar!

10 min.

Syfte: Lära sig mer om utvecklingssamarbetsorganisationer och utvecklingssamarbete. Förstå
att förhållandena i u-länder inte är alltid och oföränderligt svåra, utan att det även sker en
positiv utveckling. Syftet är att förstå att det lönar sig att göra något och vara aktiv i arbetet,
eftersom saker normalt inte sker av sig själv.
Arbetsmetoder: Informationssökning.
Verktyg: Dator, internet, ordbehandlingsprogram och skrivare eller skrivhäfte och
skrivmaterial.

Dela upp eleverna i grupper som de lätt kan arbeta i även utanför skoltid. Be eleverna att i
grupp söka efter information om positiv utveckling som har skett i u-länderna, om lokalt lösta
problem och människor som är nöjda med lösningarna.
Klassen kan också kontakta icke-statliga organisationer (till exempel per e-post) och be
dem att skicka material om positiva händelser och framsteg.

var och en av oss har
möjligheten att påverka
våra medmänniskors
och vår planets
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Avslutning av lektionen och hemuppgifter

5 min.

Syfte: Lära sig mer om utvecklingssamarbetsorganisationer och utvecklingssamarbete. Förstå
att förhållandena i u-länder inte är alltid och oföränderligt svåra utan att det även sker en
positiv utveckling. Syftet är att förstå att det lönar sig att göra något och vara aktiv i arbetet,
eftersom saker normalt inte sker av sig själv.
Arbetsmetoder: Informationssökning.
Verktyg: Dator, internet, ordbehandlingsprogram och skrivare eller skrivhäfte
och skrivmaterial, instruktionerna för hemuppgiften utskrivna från lärportalen.

Be eleverna att fortsätta med gruppuppgiften som består i att leta efter glada och positiva
händelser i u-länderna. Instruera grupperna att komma överens om en tid när de kan arbeta
vidare tillsammans. Säg att de kan träffas i skolan och arbeta på skolans datorer eller gå till
biblioteket och arbeta där.
Be grupperna att göra en kort sammanfattning:
Var och när har man lyckats göra det framsteg som ni har hittat?
Vem är det som har lyckats med detta?
Beskriv vad framgången handlar om!
Vad tycker den lokala befolkningen?
Har ni hittat någon information kring detta som ni tycker är extra spännande?

••
••
••
••
••

Om eleverna har skickat e-post till en icke-statlig organisation, påminn dem om att
hålla ett öga på sin e-post utifall att de skulle få ett svar. Påminn om att det hör till god
nätetikett att tacka för svaret så snart som möjligt efter att det har kommit.
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10. Repetition

En stat är ansvarigt för att de rättigheter som specificerats
i konventionen om barnets rättigheter efterlevs.
Artikel 4
En stat är ansvarigt för att alla medborgare känner till barnets rättigheter.
Artikel 42

Utvecklingssamarbete som baserar sig på mänskliga rättigheter
FN:s konvention om barnets rättigheter är en av de konventioner om mänskliga rättigheter
som ligger till grund för FN:s människorättssystem. Konventionssystemet inbegriper sammanlagt nio centrala människorättskonventioner. De handlar bland annat om medborgerliga
och politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, utrotning av rasdiskriminering, utrotning av kvinnodiskriminering samt handikappades rättigheter. Konventionerna
är juridiskt bindande dokument i de länder som har ratificerat dem.
Under 2000-talet har mänskliga rättigheter fått en betydande plats i utvecklingssamarbetet. Tankesättet har förändrat sig från 1900-talets välgörenhet och tillfredsställandet av
basbehov till arbetssättet som främjar förverkligandet av mänskliga rättigheter och bygger
på respekt för dem. Detta tillvägagångssätt kallas människorättsbaserat utvecklingssamarbete.
Utgångspunkten för ett människorättsbaserat utvecklingssamarbete är det internationella
människorättssystemets normer och principer, som definieras i den världsomfattande deklarationen om mänskliga rättigheter samt i internationella konventioner om mänskliga rättigheter.
Trots att alla ska ha samma rättigheter får alla ändå inte ta del av de mänskliga rättigheterna.
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Levnadsstandarden för människor som lever i fattigdom är inte tillräckligt hög, och ofta har
de inte heller möjlighet att arbeta, studera eller ta del av andra grundläggande tjänster. De
saknar även ofta möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattande som rör deras liv. På så sätt
kränker fattigdom i sig de mänskliga rättigheterna.
I och med att utvecklingssamarbete baserar sig på mänskliga rättigheter ser man inte
människor som lever i fattigdom som mottagare av hjälp. De ses som personer med mänskliga
rättigheter som ska stödas i att känna till sina rättigheter samt att kunna kräva verkställandet
av dem. Staterna har å sin sida det primära ansvaret och skyldigheten att se till att rättigheterna efterlevs. I och med det stärker man genom ett utvecklingssamarbete även de lokala
myndigheternas förmåga att verkställa sina förpliktelser. Man fokuserar på de strukturella
orsaker som hindrar att rättigheterna efterlevs. Utvecklingen kommer även att ge människor
möjligheter att kräva sina egna rättigheter och att verka för att de efterlevs samt ge beslutsfattare och andra ansvariga möjlighet att genomföra samhälleliga förändringar.
Barn som förändrande kraft
En av det människorättsbaserade utvecklingssamarbetets principer är att stärka delaktigheten, vilket för in de lokala invånarna i beslutsfattandet gällande sådant som rör dem och
utvecklandet av deras livsmiljö. Även barn kan delta i beslutsfattandet om hur utvecklingen
ska se ut. Till exempel kan man förbättra utbildningsnivån genom att ge barnen och deras
föräldrar större inflytande i besluten som rör skolan.
I delstaterna Uttar Pradesh och Uttarkhand i Indien ville man förbättra kvaliteten på
undervisningen och säkerheten i skolmiljön genom att öka deltagandet. Tillsammans med
elever, föräldrar och föreningslivet arbetade skolorna fram utvecklingsplaner som även
delstaternas myndigheter åtog sig att stötta. Man fokuserade särskilt på skolgången för barn i
utsatta ställningar. Till följd av detta började man bland annat vid planering av skolbyggnader
ta hänsyn till flickornas säkerhet i till exempel toaletterna, tillgången till dricksvatten förbättrades, användningen av studiematerial ökade och våld riktat mot elever i skolan minskade
genom utbildning för lärarna. Genom att stärka barnens deltagande och öka myndigheternas
kunskap lyckades man förbättra studieresultaten.
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REPETITIONSLEKTION OM
BARNETS RÄTTIGHETER

2x
45 min.

Syfte
Repetera saker i Barnets rättigheter x 10, fundera över barns möjligheter att påverka och
handla ur perspektivet med barnets rättigheter samt planera den egna klassens slutarbete
med tema barnets rättigheter. Känna delaktighet och lära sig sätt att påverka.

Sammanfattning av lektionen
Under den sista lektionen i Barnets rättigheter x 10 repeterar eleverna rättigheterna och funderar över utvecklingssamarbete utifrån barnets rättigheter. Först återgår man till de positiva
sakerna som eleverna har hittat gällande u-länder. Härifrån kan man börja behandla begrepp
inom bistånd och utvecklingssamarbete samt fundera över hur barnets rättigheter kan efterlevas i ett utvecklingssamarbete. I slutet av lektionen får eleverna planera och börja driva ett
eget slutprojekt för Barnets rättigheter x 10.

Lektionens uppbyggnad
Koppla samman
föregående lektion
med det nya ämnet
(10 min.)

Utvecklingssamarbete
som baserar sig på
mänskliga rättigheter
(30 min.)

Slutarbetet för Barnets
rättigheter x 10
(60 min.)
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LEKTIONSUPPLÄGG
Koppla samman föregående lektion med det nya ämnet

10 min.

Syfte: Bekanta sig med några lyckade projekt som icke-statliga organisationer har gjort i
utvecklingsländer och fundera över vad ett lyckat projekt innebär. Titta på projektet ur ett
vidare perspektiv så att det också täcker utvecklingen av rättigheter för barn lokalt.
Arbetsmetoder: Elevpresentation, undervisningssamtal.
Verktyg: Skrivhäfte, klassdator.

Återgå till uppgiften från förra lektionen, där man skulle hitta information om positiva saker
som hade skett i u-länder och vilka framgångar som bland annat icke-statliga organisationer
har lyckats uppnå där (sida 106). Be en eller två grupper att presentera de framgångar som
de har hittat. Klassdatorn kan användas som hjälpmedel vid presentationen. Diskutera efter
presentationen särskilt varför gruppen tyckte att projektet var lyckat, och fundera på om ett
projekt kan vara lyckat på ett sätt och misslyckat på ett annat. Samtala även om hur det kan
ha påverkat barnens situation och rättigheter lokalt.
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Utvecklingssamarbete som baserar
sig på mänskliga rättigheter

30 min.

Syfte: Tydliggöra skillnaderna i begreppen bistånd och utvecklingssamarbete. Förstå varför
utvecklingssamarbete är viktigt för att barnets rättigheter ska kunna genomföras.
Arbetsmetoder: Informationssökning och analys, undervisningssamtal.
Verktyg: Dator, internet, ordbehandlingsprogram, skrivare, skrivhäfte.

Dela in eleverna i par eller grupper beroende på antalet datorer. Hjälp eleverna att hitta
information från internet. Be eleverna att fundera över vad bistånd och utvecklingssamarbete
betyder. Be eleverna diskutera skillnaderna mellan begreppen och skriva ett exempel på när
man använder respektive begrepp i praktiken. Skriv sedan upp skillnaderna på tavlan med
hjälp av exemplen.

Genom utvecklingssamarbete, och särskilt med människorättsbaserat utvecklingssamarbete, får även barnen möjlighet att vara aktiva aktörer och delaktiga i sin egen
situation. Då är det sannolikt att barnet får utnyttja sin rättighet att uttrycka sin åsikt
och delta i beslutsfattning som rör honom eller henne. Med hjälp av utvecklingssamarbete är det möjligt att främja att även andra barn får utnyttja sina rättigheter ur ett
långsiktigt och varaktigt perspektiv.
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Slutarbetet för Barnets rättigheter x 10

50 min.

Syfte: Arbeta med lektionsseriens teman om barnets rättigheter i form av ett eget projekt.
Uppleva delaktighet och inte bara deltagande. Eleverna får själva planera och genomföra
(driva) ett litet projekt.
Arbetsmetoder: Valfritt.
Verktyg: Bänkar som ordnas på ett sätt som passar klassens storlek (en
cirkel, i grupper o.s.v.), skrivhäfte, tillbehör som behövs för att genomföra
klassens plan (bestäms i samråd med läraren), tipslista.

Uppmana klassen att arbeta som en helhet och skapa ett projekt inom arbetet med barnets
rättigheter.
Be eleverna att först fundera i par, och efter det i grupp, på ett ämne de vill arbeta med
som slutarbete. Grupperna funderar också på en arbetsmetod som de kan använda för att
behandla ämnet. Grupperna presenterar sina idéer för resten av klassen. Håll ett möte med
eleverna där ni bestämmer projektets ämne och arbetsmetod samt möjligen även en tidpunkt
när projektet ska genomföras. Be eleverna välja någon i klassen till ordförande. Ordförandens
uppgift är att ge eleverna ordet, se till att alla får säga sin åsikt och sammanfatta vad ni har
beslutat. Dessutom ska klassen välja en sekreterare för mötet, som skriver ner besluten och
det viktigaste innehållet i diskussionerna. Låt eleverna först bestämma hur man ska besluta
saker och hur man reder ut meningsskiljaktigheter. Berätta att ett bra sätt att fatta demokratiska beslut är att rösta. Då får alla påverka beslutet genom sin egen åsikt. Låt eleverna fundera på om röstningen ska göras skriftligt eller med handuppräckning eftersom röstningssättet
bestämmer om elevernas åsikt blir offentlig eller inte. När spelreglerna är klara och nedskrivna, berätta att elevernas uppgift nu är att välja ett gemensamt projekt för klassen utifrån de
idéer som grupperna har presenterat. Om det finns tid kvar kan ni börja planera det gemensamma slutarbetet efter detta. Ni bestämmer tillsammans när planeringen görs klar.
Eleverna kan använda en samarbetspartner i form av en annan klass, en annan läroanstalt, ett daghem, en icke-statilig organisation eller någon annan lokal aktör.
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FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om barnets rättigheter ligger till grund för Plans arbete. Barnkonventionen
har ratificerats av alla FN:s medlemsländer förutom USA, Sydsudan och Somalia.
Här följer en förkortad version av artiklarna i konventionen:
Artikel 1: Alla människor under 18 år är barn.
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter. Ett barns välbefinnande får inte bero på varifrån i
världen han eller hon kommer eller hur han eller hon ser ut.
Artikel 3: Vid beslut som rör barnet ska alltid barnets bästa sättas främst.
Artikel 4: Staten ska se till att dessa artiklar efterlevs.
Artikel 5: Staten ska hjälpa föräldrar och andra vuxna som är viktiga för barnet så att de kan
stötta barnet att utvecklas.
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, och länder ska hjälpa barn att få ett så bra liv som möjligt.
Artikel 7: Varje barn ska registreras direkt efter födseln. Ett barn har rätt till ett namn och en
nationalitet.
Artikel 8: Staten ska säkerställa att alla barn har rätt till en identitet, en nationalitet och ett
namn.
Artikel 9: Varje barn ska få leva tillsammans med sina föräldrar och sin familj, om barnet har
det bra hos dem.
Artikel 10: Om ett barn har tvingats lämna sitt hemland, ska barnet kunna återvända till
hemlandet och förenas med sin familj.
Artikel 11: Staten ska bekämpa bortförande av barn.
Artikel 12: 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.
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Artikel 13: Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt, så länge de inte kränker andras rättigheter. Alla barn har rätt till information.
Artikel 14: Barnets rätt till åsikts-, samvets- och religionsfrihet måste respekteras och beaktas
i förhållande till barnets ålder.
Artikel 15: Varje barn har rätt att organisera sig och vara verksam i föreningar.
Artikel 16: Alla barn har rätt till privatliv, hemfrid och brevhemlighet. Man får inte förringa
barnets heder eller rykte.
Artikel 17: Alla barn har rätt att veta vad som händer i världen genom till exempel TV, radio
och tidningar.
Artikel 18: Staten måste stötta föräldrar i deras uppfostran av barnet.
Artikel 19: Alla barn ska skyddas från våld och utnyttjande.
Artikel 20: Staten ska hjälpa barnlösa familjer. Då ska hänsyn tas till barnets fortsatta uppfostran samt barnets etniska, religiösa och språkliga bakgrund.
Artikel 21: Barn kan adopteras, men bara om det är det bästa alternativet för barnet.
Artikel 22: Staten ska skydda flyktingbarn och se till att de får ta del av de rättigheter som
beskrivs i denna konvention.
Artikel 23: Man ska ta hänsyn till de särskilda behoven hos ett handikappat barn och barnet
ska få ett fullvärdigt och bra liv.
Artikel 24: Alla barn har rätt att leva sunt och få vård vid behov.
Artikel 25: Ett omplacerat barn har rätt att få grunderna till vården och omplaceringen kontrollerade/utredda med jämna mellanrum.
Artikel 26: Alla barn har rätt till social trygghet.
Artikel 27: Varje barn har rätt till en tillräckligt god levnadsstandard för sin fysiska, psykiska,
andliga, moraliska och sociala utveckling.
Artikel 28: Alla barn har rätt att gå i skola.
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Artikel 29: Skolgången ska utveckla både barnets färdigheter och tolerans.
Artikel 30: Ett barn som tillhör en minoritet eller en ursprungsbefolkning har rätt att följa sin
egen grupps levnadssätt och tala gruppens språk.
Artikel 31: Alla barn har rätt till vila, lek och fritid.
Artikel 32: Ett barn får inte utföra arbete som inverkar negativt på hans eller hennes skolgång eller skadar hans eller hennes hälsa och utveckling.
Artikel 33: Alla barn ska skyddas mot droger och olaglig droghandel.
Artikel 34: Alla barn ska skyddas från sexuellt utnyttjande.
Artikel 35: Staten ska bekämpa handel med barn.
Artikel 36: Varje barn ska skyddas från all form av utnyttjande.
Artikel 37: Barn får inte utsättas för tortyr eller grymma straff. Om ett barn hamnar i fängelse ska han eller hon bemötas humant och hänsyn ska tas till barnets ålder.
Artikel 38: Barn under 15 år ska får inte delta i krig.
Artikel 39: Ett barn som fallit offer för missbruk ska få hjälp.
Artikel 40: Ett barn som är anklagat för eller har begått ett brott ska bemötas med respekt
för barnets människovärde och med hänsyn till barnets ålder.
Artikel 41: Om staten själv har bättre lagar än de som har presenterats i denna konvention
ska dessa följas.
Artikel 42: Staten ska se till att alla medborgare känner till barnets rättigheter.
Artikel 43: Denna konvention bevakas av en internationell grupp.
Artikel 44-45: Staterna rapporterar regelbundet hur de följer konventionen.
Artikel 46-54: Dessa artiklar är beslut om konventionens giltighet.
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nyckelbegrepp
artikel En del i konventionen för barnets rättigheter som ger konventionens innehåll en
tydligare disposition. Artiklarna kan dessutom delas upp i olika stycken. Det är synonymt med
ordet paragraf i lagtexter.
globalt ansvar Målet för global fostran. En människas vilja och strävan efter att arbeta för alla
som omfattas av de mänskliga rättigheterna samt för en mer rättvis och jämlik värld.
människorättsbaserat utvecklingssamarbete Utvecklingssamarbete som respekterar
och främjar FN:s människorättskonventioner. Människorättsbaseringen främjar mer hållbara
utvecklingsresultat och skapar tydlighet vad gäller utvecklingens ansvarsskyldighet.
människorättskonventioner Ligger till grund för systemen för mänskliga rättigheter. I FN:s
konventionssystem finns det nio människorättskonventioner. Dessutom finns det lokala och
regionala överenskommelser om mänskliga rättigheter.
hållbar utveckling En kontinuerlig och styrd förändring av samhället som sker globalt, regionalt och lokalt, med syfte att garantera nuvarande och kommande generationer bra levnadsförhållanden. Målet är att lika stor hänsyn ska tas till människa, miljö och ekonomi vid beslut
och handlingar.
fattigdomsspiral Beskriver fattigdom som en process som lätt snarare ökar och förvärras än
minskar när den väl börjat. Då kan fattigdomen bli ett permanent och till och med nedärvt
tillstånd. Fattigdomsspiralen är ett hot i synnerhet mot mindre bemedlade och ekonomiskt
utsatta människor.
barnarbetskraft Barn som utför arbete som har skadliga effekter på barnets psykiska,
fysiska, sociala eller moraliska utveckling. Dessutom kan arbetet försämra eller hindra barnets
möjligheter att gå i skola.
utnyttjande av barnarbetskraft Arbete som försämrar barnets hälsa och utveckling. I
bakgrunden finns alltid någon som drar nytta av barnarbete. Den internationella arbetsorganisationen ILO definierar följande som utnyttjande av barnarbetskraft: människohandel, skuldslaveri, barnsoldater, barnprostitution, utnyttjande i olagliga arbetsuppgifter, (till exempel
droghandel), samt allt annat arbete som skadar ett barns hälsa, säkerhet och moral.
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tilläggsprotokoll Ett dokument som utarbetas när man vill utveckla en överenskommelse så
att den motsvarar den föränderliga världens utmatningar och behov. Man har utarbetat tre
tilläggsprotokoll till barnkonventionen, och dessa rör väpnade konflikter, utnyttjande av barn
samt rätten att överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter.
ratificiering Slutgiltigt godkännande, styrkning och ikraftträdande av en konvention.
födelseregistrering Insamling av information om alla barns som föds samt deras föräldrar i
ett register. I Finland är syftet med registret att använda informationen för statistik och forskning. I registret samlar man uppgifter för att utveckla och organisera mödravård, födslar och
vård av nyfödda. Registret är lagstadgat i Finland.
FN Förenta nationerna, en världsomfattande samarbetsorganisation mellan regeringar i olika
länder, som bildades 24.10.1945.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna En deklaration som antogs och offentliggjordes vid FN:s tredje möte med generalförsamlingen år 1948, och som ligger till grund för
alla människorättsdeklarationer och konventioner som utfärdats sedan dess. Denna deklaration har blivit en slags definition på vad som menas med mänskliga rättigheter.
FN:s människorättssystem Ett system som har skapats för att se till att de mänskliga
rättigheterna genomförs. Systemets grund utgörs av människorättskonventioner. Dessutom
innefattar systemet en mängd aktörer, såsom rådet för mänskliga rättigheter, kommittéer,
specialrapportörer och arbetsgrupper.
FN:s millenniemål År 2000 utarbetade medlemsländerna i FN en millenniedeklaration där
man förband sig att uppnå åtta mål innan år 2015: att utrota den extrema fattigdomen och
hungern i världen, att säkra möjligheterna för alla att gå i grundskola, att främja jämställdheten mellan könen och förbättra kvinnors situation, att minska barnadödligheten, att förbättra
hälsotillståndet för gravida kvinnor, att minska spridningen av hiv/aids, malaria och andra
sjukdomar, att säkra en hållbar utveckling för miljön samt att skapa ett globalt partnerskap.
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Läs mer
www.plan.fi
www.plan-international.org
www.maailma.net
www.ihmisoikeudet.net
www.worldbank.org
www.ilo.org
www.who.int
www.un.org
www.unicef.org
treaties.un.org
global.finland.fi
www.unesco.org
www.fi.undp.org
www.minedu.fi
www.ohchr.org
www.ym.fi
www.hrea.org

Källförteckning i lärportalen.
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TACK för samarbetet
Ambassadörer, lärare och elever som uppmuntrat författarna att skriva boken:
De ambassadörer, lärare och elever som deltog i testskedet av Barnets rättigheter x 10 delade aktivt med sig av sina erfarenheter. Genom deras tankar
och respons föddes och förstärktes tanken om att den här boken faktiskt
behövs.
Ambassadörer för barnets rättigheter som bidrog till lektionsplanerna i
boken:
Ambassadörerna planerade lektioner och testade dem i skolklasser. De kommenterade lektionernas upplägg och gav utvecklingsförslag. Med sina aktiva
insatser hjälpte de till med att utveckla uppgifterna.
Personer som kommenterade boken:
Pauliina Satokangas, klasslärare, Ylikylän koulu
Marika Ojala, klasslärare, Kauhajoen koulukeskus
Mikko Cantell, Hanna Nurmi och Eija Palosuo, Stiftelsen Plan Finland
Minna Sallanen, förlagsredaktör, Edita Publishing
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Plan är en av världens
största och äldsta
barnrättsorganisationer.
Den religiöst och politiskt
oberoende Plan förbättrar barns
liv och trygghet i 69 länder.

Barnets rättigheter x 10 – Undervisningshelhet för global fostran i årskurserna 5 och 6

Barnets rättigheter x 10 består av 10
dubbellektioner med teman om global
fostran, vilka är starkt sammankopplade med
läroplanerna. Med hjälp av boken kan du
tillsammans med eleverna behandla globala
frågor som rör barnets rättigheter på ett
praktiskt och varierande sätt.

Undervisningshelhet för global fostran i årskurserna 5 och 6

Eeva Ervamaa
Anna-Kaisa Hiedanniemi
Virve Turunen

