
Timplan 2, klasser 1–2 (45 min) 
Vad innehåller konventionen om barnets rättigheter?
Veckan för barnets rättigheter 2021

Inledning     10 min 
Presentation av programmet på timmen 
Om timplan 1 inte har genomförts: 
Vad är Barnkonventionen och varför talar man om den? Gå kort igenom listan “När barnets 
rättigheter förverkligas”-lista. 

Om timplan 1 har genomförts: 
Ni repeterar innehållet genom att kolla listan ”När barnets rättigheter förverkligas”. 
Anvisningar för QR-orientering: Eleverna delas in i grupper på cirka tre personer. På olika håll i 
skolan finns QR-koder som kan läsas med en telefon eller pekdator. Grupperna utför de 
uppgifter som anges bakom koderna, och skriver svaren i sina häften eller t.ex. på frånsidan av 
utdelningsbladet ”När barnets rättigheter förverkligas”. 

Mål: Barnet vet vilka rättigheter avtalet omfattar och kan på så sätt gestalta vilka rättigheter 
som tillförsäkrats barnet och kompisarna. 

Artiklar: 1, 2, 13, 17, 19, 24, 27, 31 

Grunderna i grundskolans läroplan: 
Mångsidig kompetens: K1, K2, K4, K5, K7 
Läroämnen: modersmål, omgivningslära, religion, livsåskådningskunskap, gymnastik 

Tillbehör: 
Listan “När barnets rättigheter förverkligas” projicerad på väggen 
Listan “När barnets rättigheter förverkligas” skrivs ut för varje grupp ca 3 pers./grupp) 
Telefon eller pekdator som lämpar sig för att läsa QR-koder  
Vid behov, ladda ner en för ändamålet avsedd app, t.ex. en QR-streckkodsläsare. Även i 
Snapchat-appen finns denna funktion. I vissa telefoner finns den också färdigt. Du kommer väl 
ihåg att gratis QR-kodläsarappar ofta innehåller reklam. Testa apparna på förhand för att hitta 
en som är lämplig för hela klassen 
QR-koderna skrivs ut och sprids på olika håll i skolan, på skolans gård osv.  
Lärarens egen version av QR-kodernas innehåll. 

Om ni inte har möjlighet att använda smarta enheter, kan ni genomföra fjolårets QR-
kodorientering under Veckan för barnets rättigheter genom att skriva ut frågorna och använda 
dem i stället för QR-koder. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teacapps.barcodescanner&hl=fi


QR-orientering    25 min 
Eleverna tar med sig telefoner eller pekdatorer, utdelningsbladet ”När barnets rättigheter 
förverkligas” (en per grupp) och anteckningsmaterial. 
Eleverna söker kontrollerna i fri ordning och så många som möjligt. 

Sammandrag     10 min 
Ni går tillsammans igenom det som ni gjort och lärt er under orienteringen. Vilka frågor har ni 
särskilt kommit ihåg när det gäller barnets rättigheter? 
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