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Varje barn har rätt till ett lyckligt liv. Inget barn ska behöva 
bli vuxet för tidigt och ta ansvar på samma sätt som vuxna. 
År 1990 presenterade FN ett dokument om barns rättigheter, 
som blev bindande för alla nationer som skrev under. 
Barnkonventionen innehåller bestämmelser med syfte att 
förbättra livet för alla världens barn. I dag har 196 länder 
skrivit under och ska leva upp till bestämmelserna. FN bevakar 
att konventionen efterlevs och sprider kunskap om barns 
rättigheter. 

I denna holländska filmserie får vi träffa barn från världens 
alla hörn med olika problem som kopplas till olika delar av 
barnkonventionen. Hur kan barnkonventionen vara viktig för 
dessa barn? Barnkonventionen har fyllt 25 år, men än finns det 
mycket kvar att göra för världens barn.  

• Filmen handlar om att alla barn är lika mycket värda och har 
samma rättigheter. Staten ska göra sitt yttersta för att inget barn 
får diskrimineras ekonomiskt, socialt eller kulturellt.

Nicky - fattig men lika mycket värd
När Nickys föräldrar blev arbetslösa fick familjen väldigt ont om 
pengar. Ibland behöver de hämta mat på matmissionen, och en del 
odlar de själva. Nickys vänner har en massa saker som hon inte har, 
och hon har för längesen vant sig vid att inte få några dyra presenter 
eller kläder som följer senaste modet. Det händer att barn i skolan 
säger elaka saker, och då skäms Nicky. Men hon vet också en sak 
säkert – bara för att hon är fattig är hon inte mindre värd. Nicky tar 
mod till sig och förklarar för sina klasskamrater hur hon har det ställt, 
och om hur det är att vara fattig. Hon berättar också att hon inte 
tycker synd om sig själv, de finns de som har det värre. Efteråt retas 
inte kompisarna längre. För det är trots allt bara pengarna som skiljer 
dem åt, och vad säger de egentligen om en person?    

Barnkonventionen - Nicky - fattig men lika mycket värd
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Diskussionsfrågor
1. Varför blev Nickys familj fattig?
2. Varför har vissa människor mer pengar än andra? 

Finns det flera förklaringar?
3. Är det rättvist att vissa har mer pengar än andra? 

Motivera!
4. På vilka olika sätt kan samhället hjälpa fattiga barn?
5. Varför skäms Nicky för att hon är fattig?
6. Vad säger barnkonventionen om barn som lever i 

fattigdom?

Diskussionsfrågor till hela serien
1. Vad är FN?
2. Vad händer om ett land bryter mot 

barnkonventionen?
3. Varför är det viktigt att kunna sina rättigheter?
4. Vad ska man göra om man märker att man inte får 

det man har rätt till?
5. Vilka skillnader finns det mellan barnkonventionen 

och konventionen om de mänskliga rättigheterna?
6. Vad menas med sociala skyddsnät?
7. Varför är det extra viktigt med en barnkonvention? 

Här kan du hämta mer information
https://unicef.se/barnkonventionen - UNICEF om 
barnkonventionen.
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short - 
Barnkonventionens alla artiklar kort förklarade. 
http://www.barnombudsmannen.se/
barnombudsmannen/barnkonventionen/ - 
Barnombudsmannen om barnkonventionen. 
http://lyssna.nu/2014/06/antligen-ar-sveriges-forsta-
app-om-barnkonventionen-har/ - Nedladdningsbar app 
om barnkonventionen. 
http://lyssna.nu/2013/11/du-har-ratt/ - Handbok i 
barnkonventionens huvuddelar av Rädda barnen. 
http://www.raddabarnen.se/om-oss/
barnkonventionen/barnkonventionen-kort-verison/ - 
Rädda barnen om barnkonventionen. Här finns också 
ett rättighetsquiz. 
http://www.umo.se/familj/barnkonventionen/ - UMO 
om barnkonventionen.
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/
Effekta/2014-06313/Stockholms-Matbank/ - Vinnova är 
Sveriges innovationsmyndighet.   
www.ne.se - Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ - En sökmotor som inte 
spårar dig
www.google.se - Användbar sökmotor
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida

Filmerna om barnkonventionen passar bra för att skapa förståelse för barns situationer i olika delar av 
världen och hur de knyter an till de bindande artiklarna i konventionen. Här enligt det centrala innehållet 
i Lgr11, se skolverket.se: 

I årskurs 4-6, samhällskunskap, Lgr11

Individer och gemenskaper:  
”Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället”

Rättigheter och rättsskipning: 
”Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser 
för individen, familjen och samhället” och 
”De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen”

Samhällsresurser och fördelning:  
”Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, 
välstånd och fattigdom”
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