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Del av lektion
Börja -Var stolt över den du är!  

Namn Klass

En individ med egen identitet

Du är en individ med en egen identitet. Det får ingen ta ifrån dig.
Du har rätt till din identitet. Utifrån barnkonventionens artiklar sju och åtta 
innebär det i första hand att du har rätt att få ha och behålla ett namn, en 
nationalitet och dina familjerelationer.

Redan från det att du är liten har du rätt till ett namn. Men barnkonventionen 
säger ingenting om att du har rätt till en viss sorts namn. Det är upp till varje 
land att bestämma hur namngivningen ska gå till.

Du har också rätt att bli medborgare i ett land. Barn som har en förälder som 
är svensk medborgare får svenskt medborgarskap. I en del andra länder får 
man automatiskt medborgarskap i det land där man föds.

Du har rätt att få veta vilka dina föräldrar är, så långt det är möjligt. En del 
barn och ungdomar lever i krigssituationer som gör att de måste fly från sitt 
land. Om du flyr till ett annat land och förlorar delar av din identitet, till ex-
empel ditt pass eller kontakten med din familj, ska du få hjälp av det land du 
kommer till att få tillbaka din identitet. Om du undrar över ditt ursprung ska du 
få hjälp att ta reda på det du behöver veta.

Ditt namn, nationalitet och familj är bara några delar av vem du är, av din 
identitet. Andra delar kan vara var du bor eller har bott, vem som har tagit 
hand om dig eller viktiga beslut som har fattats om dig. Ditt etniska ursprung, 
din religion och de språk du talar är också delar av din identitet.

Ofta pratar man också om att man kan skapa en egen identitet genom att 
lyssna på en viss musik, utöva en särskild sport, ha en viss klädstil eller tillhöra 
en viss grupp. Du är också fri att utveckla en egen identitet på det sättet. Du är 
en egen person och du har rätt att pröva dig fram till vem du är och vill vara.

• På vilka sätt är ett pass och kontakten med din familj en viktig del av  
din identitet?

• Kan du komma på händelser ur historien där man systematiskt har  
fördömt människors identitet? Vilket var syftet med det?

• På vilka sätt är din klädstil eller dina intressen ett uttryck för din identitet?

Skriv ned dina svar och förbered dig på att redovisa och diskutera i helklass.


