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Skyltarna och skaparna
Sommaren 2020 fick Värmdö kommuns unga kommunutvecklare ett uppdrag 
att skapa informationsskyltar om barnkonventionen till yngre barn och ungdomar. 
Arbetet är en del av kommunens barnrättsarbete och som i enlighet med 
artikel 42 syftar till att göra konventionen allmänt känd bland både vuxna och 
barn. Arbetet resulterade i två Barnkonventionsrundor, en vid Ösby träsk (för 
yngre barn) och en vid Hemmesta motionsspår (för ungdomar). Längs med 
rundorna hittas övningar och information om barnets rättigheter. 

Skyltarnas placering ger dig och barnen en 
möjlighet att göra en utflykt i närmiljön som 
bidrar till ökad rörelse samtidigt som ni till-
sammans tar del av konventionens bestäm-
melser. Men som förskola, skola eller fritids-
hem finns inte alltid möjligheten att ta sig 
till Ösby träsk eller Hemmesta. Därför finns 
materialet även digitalt och du kan med för-
del sätta upp egna ”rundor” på skolgården, 
förskolan eller i närmiljön. 

Vad är barnkonventionen?
När ni ska börja arbeta med barnkonven-
tionsskyltarna på din förskola/skola kan du 
börja med att fråga om det är någon som 
vet vad barnkonventionen är och om det är 
någon som kan ge ett exempel på en rättig-
het som barn har eller vilka rättigheter de 
tycker att barn borde ha. Om ni inte redan 
har gått igenom bakgrunden till barnkonven-
tionen och dess viktigaste delar kan du ta 
hjälp av texten nedan eller hitta mer infor-
mation här.  

Enkel förklaring kring vad Barnkonventionen är:
Barnkonventionen innehåller flera olika regler 
om barns rättigheter och syftar till att ge alla 
barn oavsett bakgrund rätt att behandlas 
med respekt. Konventionen behandlar också 
rätten för barn att säga vad de tycker i frågor 
som berör dem. Enligt barnkonventionen 
räknas varje människa under 18 år som barn. 
Konventionen består av 54 olika regler och 
det land som skriver under barnkonventionen 
måste följa den. Länderna behöver också 
regelbundet rapportera hur de följer reglerna. 

FN tog fram barnkonventionen 1989 och 
Sverige var ett av de första länderna som 
antog konventionen 1990. USA är det enda 
land som ännu inte gjort det. Den 1 januari 
2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Skyltarna
Skyltarna riktar sig till barn i förskola/låg-
stadiet och består av åtta skyltar, varav en 
introduktionskylt. Väljer du att sätta upp en 
egen runda på din förskola/skola så görs det 
med fördel utomhus. Endast en av övning-
arna kräver papper och färgpennor, övriga 
övningar är anpassade för möjligheten att 
hitta material i närmiljön. 
I början av varje skylt finns en beskrivande 
text om de artiklar som skylten handlar 
om, läs denna först för att barnen ska få en 
bakgrund till den tillhörande övningen. Gör 
övningen och utvärdera gärna efteråt i grup-
pen hur ni tyckte att övningen kändes. På 
varje skylt finns även en QR-kod som ni kan 
scanna med hjälp av kameran i telefonen. 
Håll bara upp kameran framför koden och 
avvakta så kommer det upp en länk som du 
kan klicka på. Innehållet i QR-koderna är oli-
ka, en del tar dig vidare till korta filmer, quiz, 
viktig information eller fler övningar. 

Har du frågor eller funderingar kontakta 

Annika Stenekas
ungdomssamordnare

annika.stenekas@varmdo.se
08-570 485 84 Lycka till önskar 
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kommunutvecklare!




