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KLANRÅDET 

Målsättning: 

• Fördjupa förståelsen om barnets rättigheter och rättigheternas betydelse  

• Förstå kontreka situationer som anknyter till barnets rättigheter och FN:s konvention on barnets 
rättigheter  

• Öva på demokratisk verksamhet och röstande  
 
Tid: 20 + min 

Gruppstorlek: Individuell övning. Lämpar sig även för stora klasser.  

Material:  

• Små lappar som valsedlar, pennor för alla, valurna 

• En förkortad version av konventionen om barnets rättigheter (bilaga 1) 

Uppgiftens gång:  

Läraren läser upp de två berättelserna nedan om olika situationer och händelser. Som avslutning på varje 

berättelse kommer läraren med en fråga som har att göra med temat. Eleverna skriver ner sina svar på 

valsedeln och lägger den i valurnan. Det är viktigt att eleverna inte diskuterar sinsemellan så länge 

röstningen pågår.  

Då alla har röstat (svarat) diskuterar gruppen berättelsen tillsammans. I början av diskussionen väljs en eller 

två rösträknare, som räknar de givna rösterna. Samtidigt försöker resten av eleverna ange vilka av barnets 

rättigheter som har anknytning till berättelsen.  

När rösterna räknats, meddelas resultatet. Diskutera gärna valresultatet tillsammans. Det är viktigt att 

minoritetens röster inte förringas utan att alla elever får stå fast vid sina åsikter och synpunkter. Be också 

eleverna motivera sitt röstningsbeteende. Ofta kan också lågstadieelever motivera sina åsikter mycket 

grundligt. Därefter diskuterar man tillsammans de av barnets rättigheter som anknyter till berättelsen. Man 

kan även ställa frågor om berättelserna och elevernas egna liv.  

Variation:  

Under korta lektioner kan röstningen förverkligas genom handuppräckning eller med tummen, så att alla 

deltagare blundar. Det lönar sig då att observera hur grupptrycket påverkar svaren. En sluten omröstning 

ger antagligen ett mer sanningsenligt slutresultat. 

 

BERÄTTELSERNA:   

Annas skolväg  
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Anna är 11 år gammal och har nyss börjat femte klass i en bekant skola.  Annas favorithobby är att simma, 

spela piano och läsa böcker. Allra mest gillar hon spännings- och äventyrsböcker. Anna har varit blind sen 

hon föddes.  

Under skolvägen har Anna med sig en pigg ung ledarhund. I alla lägen vet hunden ändå inte vart den ska gå. 

Till all tur är Annas klasskamrater hjälpsamma och hjälper till vid behov. En dag lyckades Anna ändå tappa 

bort sig då bussen av misstag lämnade henne på fel hållplats. Hunden och Anna visste inte åt vilket håll de 

skulle börja gå. 

Anna grips av panik.  Hun hörde raska steg omkring sig och försökte be förbipasserande om hjälp. Trots 

stegen var det ingen som stannade för att hjälpa Anna. I stället tyckte hon att ljuden omkring henne bara 

svepte förbi snabbare och snabbare. 

Omröstningsfråga: Skulle du stanna upp och hjälpa Anna? Ja/nej 

Diskussionsfrågor: Till vilka av barnets rättigheter knyter berättelsen an? Varför stannade inte de 

förbipasserande upp? Om du inte själv hade stannat – motivera varför. Har någon av er hjälpt till i en 

liknande situation? Hur tror ni det gick för Anna?  

 

Vårfrestelse 

Det är en solig och vacker eftermiddag. Efter en lång skoldag bestämmer sig Jan att bli kvar en stund ensam 

i gungan på skolgården. Våren var på väg och Jan satt och njöt av det sorlande ljudet från smältvatten som 

bildade små rännilar och vårbäckar. Mitt i allt dök tre äldre pojkar upp bredvid Jan. Pojkarna skrattade och 

viskade sinsemellan. En av pojkarna började med hög röst prata om hur förskräckliga kläder Jan hade och 

vilka fula färger de hade.   

Efter att ha rätats och skrattat en stund över Jans uppenbarelse skuffar en av pojkarna till Jan och sen ger 

de sig iväg. Jan tog illa vid sig av pojkarnas sätt och hela den underbara vårstämningen hade tappat sin 

betydelse. Då Jan kom hem kastade han i ilskan sina kläder ifrån sig på golvet och svor på att aldrig använda 

dem igen. 

Omröstningsfråga: Vad borde Jan göra då han ser pojkarna nästa gång? Borde han modigt gå fram till dem 

och säga vad han tycker om deras kläder? Ja/nej 

Diskussionsfrågor: Vilka rättigheter knyter berättelsen an till? Vad är det bästa sättet att hantera en 

situation som den här, vad borde Jan göra? Har du själv varit med om något liknande? När? Vad gjorde du 

själv i situationen? Får man såra andra om man är av annan åsikt? 


