Stärk barns rättigheter med

barnrättsspelet.se!

I Barnrättsspelet får barnen testa vad de kan om sina
rättigheter. Och träna på att använda dem. Barnen blir
utmanade av föräldrar, lärare, kompisar och andra vuxna
som inte känner till vilka rättigheter barn faktiskt har.
Barnen kan spela spelet själva eller med en kompis. Men
framförallt är det tänkt att användas i undervisningen på
mellanstadiet, av fritids- och idrottsledare, barnrättsstrateger
och alla andra vuxna som möter barn i sitt arbete.
Syftet med Barnrättsspelet är bland annat att ge barnen
tillfälle att:
•	få kunskap om att det finns lagar som syftar till att
skydda, respektera och stärka barn och ungdomar
• få uttrycka sina åsikter och motivera sina ståndpunkter
•	bli lyssnade till och att få ta del av andras tankar och
argument
•	få syn på sina värderingar och attityder för att öka
samstämmigheten mellan ord och handling.
• träna sig i demokrati
• påverka sina och andras villkor

Att veta sina rättigheter
är en superkraft.

Det finns vuxna som inte vet vilka
rättigheter barn har. Då känns det
bra att ha tränat på vad jag kan
säga eller göra.

Barnrättsspelet bygger på artiklarna i FN:s
konvention om barnets rättigheter.
I spelet möter barnen allt från
obetänksamma lärare och politiker till
okunniga föräldrar och kompisar. Här
förekommer tafsande släktingar och
mobbing. Det är för att ett spel av det här
slaget skulle bli meningslöst om barnen inte
känner igen sig i situationer som också är
rätt jobbiga.
Etablerad pedagogik och testat på barn
Pedagogiken i spelet baseras på Blooms taxonomi.
Barnen får delta i ett antal utmaningar och själva välja de
rättighetskort som de tycker passar situationen. Texterna på
rättighetskorten representerar en artikel i Barnkonventionen
och uttrycks i jag-form vilket gör barnet till subjekt. Det är
inte vuxenvärlden som berättar, tolkar och begränsar, det är
barnen själva som får möjlighet att känna och upptäcka att
de har rättigheter och ett värde som ska respekteras.
Ambitiös handledning med tips på arbetsmetoder
Till Barnrättsspelet hör en handledning som beskriver allt du
behöver veta för att jobba med spelet i din barngrupp. Här
finns också tips kring hur du kan förbereda dig, skapa en
trygg grupp och på vilka olika sätt ni kan använda spelet.

Ett pedagogiskt spel om
Barnkonventionen för barn
mellan 10 och 13 år.
Vill du veta mera?

Välkommen att höra av dig till
barnrattsspelet@myhumanrights eller
ring Carin Granlund på 070 848 91 33.
Eller följ oss på Instagram!

