
Framtagen av Rädda Barnens barnkonventionspiloter 2022 

Alla barn har rätt att vara trygga 
Jag som ledare.... 

• Ska inte ta ut min ilska fysiskt eller psykiskt på ett barn eller någon annan i min närhet 
• Försöker vara positiv även om jag har en dålig dag 
• Ska arbeta för att varje individ som jag träffar ska känna sig välkommen och bekväm 
• Låter alla barn uttrycka sina åsikter och respekterar deras åsikter, t.ex. om de vill vara med 

eller inte 
• Rör inte någon annan utan tillstånd, förstår att alla har olika gränser och upplyser alla andra 

om det 

Alla barn har rätt att vara sig själva 
Jag som ledare... 

• Anpassar lekar och så att alla kan vara med samt varierar mellan olika lekar och övningar 
• Föregår med gott exempel, t.ex. att jag som ledare bjuder på mig själv så att de andra också 

vågar göra det 
• Är medveten om mina fördomar och erfarenheter och sätter dem åt sida för att alla ska 

behandlas lika bra 

Alla barn har rätt att bli lyssnade på 
Jag som ledare... 

• Lyssnar på och respekterar allas åsikter fast de är olika och försöker hitta en kompromiss 
• Säkerställer att alla kan och vågar på riktigt säga det som de tycker och tänker och jag 

försöker inte påverka deras svar 
• Ger alla taltur 

Alla barn har rätt att klaga och få hjälp om de inte får sina rättigheter 
Jag som ledare... 

• Säkerställer att jag och alla deltagare vet vart man ska vända sig vid missnöje eller behov av 
hjälp (t.ex. om de inte känner sig trygga) 

• Finns där för deltagarna och jobbar för att deltagarna vågar lita på mig och be om hjälp och 
klaga (ge feedback) 

 

 

 

 

  



Vilka andra regler kan ni komma på för ledare som respekterar barns 
rättigheter? 
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