
EN
 BOK OM CORONA

OC
H BARNS RÄTT TILL INFORMATION
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Den här boken tillhör
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Hej! Jag heter Theo. 
Det här är en bok som handlar om 
corona och barns rättigheter. 
Jag var med när sju barn undersökte 
rätten att få information om corona 
– häng med så berättar jag mer!
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Corona är en sjukdom 
som smittar. 

Många tror att det 
började med en 
fladdermus i Kina, 
men ingen vet säkert. 

En person som får corona 
blir förkyld, men en del 
blir väldigt sjuka och kan 
till och med dö. 

Barnen visste många
    saker  om corona
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Det finns vaccin, men bara de som är ganska gamla 
kan få sprutan. Sen kanske barn också kan få vaccin.

Barnen visste många
    saker  om corona

Du behöver ett 
mikroskop för 
att se corona.
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Barnen på förskolan skulle inte 
vara för nära varandra.

Vissa kunde träffa sina 
släktingar, andra inte.8



De kunde inte bjuda 
många kompisar på kalas.

För de barnen jag träffade 
hade många saker förändrats 

på grund av corona...

9



Barnen hade en hel  del frågor om 
corona – de ville  veta mer!

Hur började corona? 

Hur blir man 
smittad?

Kan djur bli 
smittade av 

corona?

Barn har rätt att få 
ställa frågor och få 

information.
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Barnen hade en hel  del frågor om 
corona – de ville  veta mer!

Går det att se corona 
med förstoringsglas?

Jag vill veta ALLT 
om corona! 
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Om ett barn undrar över något 
eller vill berätta något så ska 
vuxna lyssna. Det är också en 
rättighet för barn. 
Men vuxna är ofta upptagna, 
och då är det inte alltid de 
lyssnar...

Vuxna pratar alltid 
om nyheter och jag 

får vänta då.

De måste jobba klart 
först. Då lyssnar de 

lite grann.
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Jag vill ha mer tid. 
Det kan man säga 

till en vuxen.
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Och alla ni vuxna – glöm inte bort barns rättigheter!  
När ett barn vill fråga, berätta eller visa något – lyssna! 
Ta reda på vad barn tycker och tänker! 
Du som är vuxen får också lära dig saker av barn!
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Just det, jag höll på att glömma! Barnen hade 
massor av idéer på hur människor kan skyddas 
och hur vi kan få slut på pandemin! De ritade 
egna uppfinningar, som på olika sätt sprutade 
ut vaccin eller tog bort coronavirus. 
Bra va?!
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Hej då!

Hej då!
Hej då!

Hej då!

Hej då!

18



Tack alla barn som tänkt, ritat och 
berättat om corona! Jag hoppas att ni 
tycker om boken! 
Hej då!

Hej då!

Hej då!

Hej då!
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