Barns rättigheter

Barnens rätt
Reportageserie där varje avsnitt kan användas
som en utgångspunkt för samtal kring barns
rättigheter, och en fördjupning i vad barnen
faktiskt har för rättigheter och hur dessa påverkar deras egna liv.
F-3, 5 x 12 min,
premiär hösten 2019

UR och FN:s barnkonvention
I samband med att barnkonventionen fyller 30 år och blir svensk
lag 1 januari 2020 gör vi flera folkbildande programsatsningar för
att lyfta kunskapsnivån i landet när det gäller barns rätt. Hur lyssnar vi
bättre på alla barn, och hur ser vi till att deras rättigheter tillgodoses
och efterlevs? För både barn och vuxna kommer vi att producera
flera serier om barnens historia, deras rättigheter och vad barnkonventionen egentligen innebär.

I Rättighetsbärarna låter vi barnen komma till tals. Vi lyfter
deras viktiga berättelser tillsammans med experter för att på
riktigt förstå innebörden av artiklarna i barnkonventionen. Hur
vet man vad som är barnets bästa i en vårdnadstvist? Hur påverkar det ett barn att tvingas träffa den förälder man är rädd
för? Och vad gör det med ett barn när man inte får det stöd man
har rätt till i skolan?
6 x 30 min, premiär hösten 2019
Till serien produceras även en serie
riktad mot olika yrkesgrupper, 4 x 15 min

”UR ska bidra till
viktiga samhällsutmaningar
och jag tror verkligen att den här
serien kommer bidra till en ökad
kunskap och förståelse om barns
rättigheter. Om serien kan göra
skillnad för ett barn är det värt
hela satsningen.”
Camilla Johansson,
projektledare UR
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Brännande dokumentära berättelser
om barns rätt – och hur den ofta krockar
med vuxnas. Under hela 2019 utgår
Barnaministeriet från olika artiklar i barnkonventionen genom levande reportage om
barns och ungas livsvillkor.
Foto: Markus Jordö/UR

Rättighetsbärarna

Barnaministeriet

Allmänbildande,
23 x 35 min

De rättslösa
11-åriga Justine hittar plötsligt en helt annan
värld – där barnens rättigheter står på spel.
Hon bestämmer sig för att hjälpa barnen och
tillsammans kämpar de för att skapa rättvisa.
En saga som förklarar barnkonventionen och
vad som händer när alla rättigheter försvinner.
4-6, 6 x 10 min,
premiär vintern 2020

”Det jag sa var inte viktigt,
de lyssnade bara på mina
föräldrar. Istället för att fråga
mig vad jag ville ha, frågade
de min förälder vad den ville
ha. Det är den vuxna som
alltid har rätt.”
Sara, 17 år

***
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Foto: Tommy Jansson/UR

Unika behov Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Jakten på dyslexin
Dyslexi kan föra med sig styrkor men också hinder och
vi undersöker här strategier och hjälpmedel som kan
vara användbara i vardagen.

Hej där Måns Möller

Lärarfortbildning, pedagogiska frågor,
8 x 30 min

NPF-podden
Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika
Aspeflo svarar på lyssnarfrågor om NPF-diagnoser som
ADHD och Aspergers syndrom.
Lärarfortbildning, specialpedagogik, 		
samhällskunskap, 37 avsnitt

Serien visualiserar konsekvenserna av att leva med
NPF-diagnos inom familjen och visar på verktyg som
kan göra vardagen mer lätthanterlig.

Foto: Haben Solomon/UR

SJU FRÅGOR som en elev med
autism ska ha svar på i varje
situation under skoldagen:
1. Vad ska jag göra?
2. Var ska jag vara?
3. Vem ska jag vara med?

Limboland

			
			

...programledare för succéserien
Superungar!

Folkbildande, 5 x 30 min,
premiär hösten 2019

4. Hur länge ska det hålla på?
5. Vad kommer hända sen?
6. Vad behöver jag ha?
7. Varför behöver jag göra det?

Pärlor
• UR Samtiden:

Idrott och mångfald
• Fokus på autism
• Didaktorn: NPFsäkrad kommun
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Vad kan de tittare som ännu inte har sett programmet förvänta sig?
– Jo, ända sedan min son Viggo diagnostiserades
med autism har jag träffat massor av barn med olika
diagnoser och fascinerats av deras sätt att se på
världen och livet. Så i den här programserien träffar
jag flera barn med NPF-diagnoser och deras familjer, och idén är enkel: jag vill hjälpa de här kidsen
att förstå att de har potential att göra precis vad de
vill. Diagnosen de har gör bara att vägen till målet
kanske blir lite annorlunda.
Vad har varit roligast med projektet?
– Det var nog när jag hjälpte tioåriga Liam, som
har autism och DCD (bristande motorisk förmåga),
att börja cykla. Vi började i Sälen ett halvår innan
inne på ett gym, där en höll i fram och en höll i bak,
och jag tänkte att det aldrig kommer att gå. Men så
övade vi. Vi sprang ute på en parkering i 20 minus
och det var så mycket snö att det inte gjorde något

om man ramlade. Sen har ju föräldrarna tränat, i jag
vet inte hur många månader, och så har jag ringt och
peppat och hållit på. När jag sen var i Västerås där de
bodde så satte vi ett konkret mål; att cykla till hamnen
och äta glass. Men för Liam handlade det hela mer
om att bara cykla. De kompisar han hade blev han av
med när de skulle till exempel dra och bada, för då
cyklade de iväg och han blev kvar själv. Så för Liam
var det ju också en nyckel till kompisar och social
gemenskap. Vi hade bara en enda filmdag i Västerås,
men så provar vi och så bara cyklar han! Jag släpper
honom där vid hamnen och så drar han i väg mot
glassen. Föräldrarna blir så glada, och Liam bara
växer. Som mest hade han cyklat 20 meter med sin
pappa hade vi fått höra, och nu bara lossnade det.
Det var så häftigt alltså. Det är ett sådant minne jag
kommer att ha med mig för livet.
Har du själv någon superkraft?
– Min superkraft är att jag kan komma ihåg skämt.
Det kan vara någon som sagt något kul för 25 år
sedan så kommer jag ihåg det om ämnet kommer
upp. I övrigt glömmer jag alla portkoder, namn på
folk jag jobbat med och till och med min gudsons
födelsedag, men aldrig ett bra skämt!

Superungar
Måns Möller möter familjer med barn som lever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Varje
familj sätts i kontakt med en expert som ska hjälpa
dem att minska stressen och få en enklare vardag.

			Allmänbildande, samhällskunskap,
			
6 x 1 tim

***

...vi har en FÖRÄLDRASIDA med tips och inspiration som
kan underlätta vardagen för föräldrar med barn som
har särskilda behov. Där kan även du som arbetar inom
skolan hitta stöd. Bland annat genom tips om hur man
utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla och
hur man som lärare kan agera när konflikten är igång
i klassrummet. Gå in på ur.se/föräldrar och ta del av
inspirerande klipp, korta filmer och intressant, matnyttig fakta samt råd från olika experter.
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Ny i Sverige

Foto: Lil Trulsson/Siri Hagefors/UR

SOS – skolan och Sverige
En serie om att börja skolan i ett nytt land där man
talar ett nytt språk, om processens utmaningar och hur
föräldrar på bästa sätt kan hjälpa sina barn.
Allmänbildande, samhällskunskap,
svenska som andraspråk och sfi, 8 x 30 min

Moderna spökhistorier – svenska som
andraspråk
Läskiga och roliga berättelser om ungdomar som
träffar på oförklarliga ting.
4-6, svenska som andraspråk och sfi,
9 x 10 min

Bästa babblet
Om hur vi kommunicerar muntligt i olika sammanhang
och hur vi förstår, eller missförstår varandra beroende
på vilka ord vi väljer.
7-9, svenska som andraspråk och sfi,  
6 x 15 min

Svenska med Mahmoud Bitar
Mahmoud ska med hjälp av sin kompis Simon lära sig
svenska genom att göra olika vardagliga aktiviteter
som att fika, köpa kläder eller att handla på ett apotek.
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...den nya funktionen Språkplay,
som du hittar på ur.se/språkplay,
har språkstöd för 18 olika språk,
däribland arabiska, somaliska,
spanska och tigrinja.
Dobro, zar ne?

Gymnasieskola, svenska som andraspråk
och sfi, 29 x 1-3 min

Läs-med-sagor
Animerade sagor med text som man kan läsa samtidigt
som man lyssnar och tittar. Programmen är tänkta som
hjälp för barn som gör sina första försök att läsa och
känna igen bokstäverna.
F-3, svenska,
10 x 10-15 min
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