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Välkomna  

Från teori till praktik – om att införa 
Barnkonventionen i det dagliga arbetet 

 
Barn och Unga Futurum.Kom 

 
 
 

                                  Utbildare Sandra Torstensson 
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Utbildningens innehåll grundat i FN:s 

konvention om barnets rättigheter 
• Barnkonventionen, status, innehåll och åtaganden 

• Grundprinciper och olika rättigheter 

• Nationella och lokala styrdokument  er verksamhet 

• Fokus på relevanta artiklar för er verksamhet 

• Vilken roll spelar Barnrättskonventionens i Sverige och hur 
påverkar det er verksamhet de lokala folkbiblioteken? 

• Barnperspektiv, barnets perspektiv, vuxenperspektiv, 
barnrättsperspektiv 

• Hur fattar man beslut för barnets bästa, delaktighet 

• Hur utformar ni biblioteksplaner utifrån barnets bästa? 

• Hur kan barnen påverka er verksamhet? 
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Barnkonventionens framväxt  
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Mänskliga rättigheter 

Universella:  Rättigheterna gäller alla oavsett land, kultur,  

religion, tid  (Principen om icke-diskriminering) 

 

 Odelbara:  Rättigheterna är lika viktiga och utgör en helhetssyn 

 

Deltagande:  Delaktighet och deltagande för individen 

 

Ansvar:  Staten har det yttersta ansvaret 
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Ordförklaringar 

Signera 

Underteckna, staten åtar sig att inte agera i strid mot  

konventionens syfte, avser viljeinriktning 

 

Ratificera 

Staten är juridiskt bunden av konventionens innehåll 

 

Reservation 

Begränsa eller utesluta en bestämmelse i en konvention  
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Vad är barn? 

Varför behöver barn särskilda 

rättigheter? 

•Trygghet och skydd 

 

•Inflytande och respekt 
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”Jag tycker att vi borde kräva särskilda 
rättigheter för barn och arbeta för att de 
blir erkända över hela världen.” 

Citat av Eglantyne Jebb, grundare av Save the Children 
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193 stater för 

barnets 

rättigheter 

 



9 

Barnkonventionens framväxt 

1924     Deklarationen om barnets rättigheter antas av Nationernas 

 Förbund  

1948  Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antas av 

        FN 

1959 FN antar en förklaring om barnets rättigheter 

1979 En arbetsgrupp bildas i FN för att börja arbetet med en 

 konvention 

1989 20 nov -  Konventionen om barnets rättigheter antas av 

 generalförsamlingen 

1990   2 sep - Konventionen träder i kraft, 20 stater 
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Barnkonventionen och svensk lag  
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Maria Larsson, Barn- och 

äldreminister 
 Barnrättspolitiken ska på ett övergripande, 

strategiskt plan initiera, driva på och samordna 
insatser för barns och ungas rättigheter. Arbetet 
utgår från FN:s barnkonvention. 

 

 Insatserna inom barnpolitiken berör nästan alla 
delar av samhället och ingår i de flesta politiska 
områden. Det är ett så kallat 
sektorsövergripande politikområde. 
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•  Barnkonventionen är inte nationell lag i Sverige 

•  Nationell lag kan och bör tolkas utifrån Barnkonventionen 

•  Sanktionsmöjlighet saknas – istället dialog och politisk vilja 

•  Rapportsystem och övervakningskommitté i Genève 

•  Alternativrapporteringen 

Barnkonventionen och svensk 

lag 

Barnkonventionen är både ett juridisk åtagande och ett politiskt verktyg för 

förändring. 
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Vad har hänt sedan 1989? 
2010  Regeringen lovar att tillsätta en utredning om Barnkonventionen 

 

2010  Ny nationell strategi för att förverkliga barnets rättigheter 

 

2010  Överrenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner 

             och Landsting 

 

2010  En särskild barnminister tillsätts 

 

2011      Ett system för uppföljning i kommuner ska tas fram av 
 Barnombudsmannen 

 

2011 Handlingsplan SKL för att stärka arbetet med barnets rättigheter      

             i Sveriges kommuner 

2012 Januari – det tredje tilläggsprotokollet öppnas för signatur. 
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Strategi  för att stärka barnets 

rättigheter i Sverige  

 
• All lagstiftning som rör barn ska utformas i 

överensstämmelse med barnkonventionen.  

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i 
alla sammanhang. 

• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i 
frågor som rör dem.  

• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de 
innebär i praktiken.  

• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och 
erbjudas stöd i sitt föräldraskap.  
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• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap 
om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i 
berörda verksamheter.  

• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka 
barnets rättigheter genom samverkan.  

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund 
för beslut och prioriteringar som rör barn. 

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och 
utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.  
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 Utveckling och uppföljning 

• FN:s barnrättskommitté 

• Sverige rapporterar vart 5 år 

• Januari 2012 - 5 rapporten 

• Parallelrapport/NGOs 

• Barnkonventionens 3 etapper  

• Utmaningar – Barnkonventionen som lag 
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Kritik från FN:s barnrättskommitté 

• BO och individuella klagomål 

• Datainsamling, utbildning i och spridning av konventionen 

• Barnkonventionens juridiska status 

• Bristande samordning 

• Nationell handlingsplan för barnets rättigheter 

• Skillnader mellan kommuner och landsting, skola, vård 

• Skillnader i levnadsvillkor ex. barnfattigdom 

• Funktionshindrade barns rätt till aktiviteter lika skolgång, 
Punkt 41a., b.  
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Mobbning, rasism och 

främlingsfientlighet  

Kommittén ifrågasatte  

förekomsten av   

 

• Mobbing i och utanför skolan 

 

 

• Rasism och främlingsfientlighet 

 

 

Kommitténs rekommendation 

 

•Stärka åtgärderna mot 

mobbning, fokus på barn med 

utländsk bakgrund och barn med 

funktionshinder  

                                      

•Se till att barn själva deltar 

aktivt i arbetet mot mobbning. 
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Kommittén ifrågasatte 

 

• Funktionshindrade barns 
begränsade utbud till aktiviteter 

     Punkt 41 a.b.  

 

• Fokus på funktionshindret 
istället för personen 

 

 

Kommitténs rekommendation 

 

• Se till att barn med 
funktionshinder har samma 
möjligheter som andra barn 

 
 

Diskriminering 
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Barnrättskommittén om 

Barnkonventionen som nationell lag  
• Konventionen skulle bli tillämpbar i domstolar och 

myndigheter 

• Praxisbildning 

• Konventionen blir ett reellt inslag i beslutsfattarnas vardag 

• Rättigheterna skulle stärkas och svensk rätt i högre grad 
harmonisera med BK 

• Vid en konflikt kan domstolar vägra att följa nationell 
lagstiftning (Ex. Europakonventionen) 

• Ökad kunskap om barnets rättigheter som rättsområde 
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Argument mot inkorporering 

• Konventionens språk och teknik är främmande för svensk 
rätt, saknas förarbeten 

• Bestämmelserna är vaga och generella 

• Vissa bestämmelser har målsättningskaraktär 

• Upp till domstolarna att tolka konventionen (alltför snäva 
tolkningar) 

• Den politiska tyngden skulle försvinna (Diskussion inom 
Rädda Barnen) 
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Fallet Norge 

• Barnkonventionen blev norsk lag 2003 

• 2009 hade Barnkonventionen åberopats i 52 avgöranden 
från norska Högsta domstolen 

• Barnkonventionen gavs företräde framför norska lagar 

• Vissa regler för vaga för att användas direkt i domstol 

• Det politiska ansvaret har inte minskat 
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Barnkonventionens innehåll och 

uppbyggnad 
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Barnkonventionens dimensioner 

•  Barnkonventionen är både ett juridiskt 
åtagande  
och ett politiskt verktyg för förändring. 
Den är dessutom ett pedagogiskt och etiskt 
instrument. 
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Inledning         Behandlar det sammanhang som konventionen 

                        befinner sig i 

 

Del I           Artiklar 1 – 41  

                       Slår fast alla barns rättigheter 

 

Del II          Artiklar 42 – 45  

                      Handlar om övervakning av att konventionen               

                      efterlevs och själva genomförandet 

 

Del III          Artikel 46 – 54  

         Regler om hur konventionen träder i kraft  

Barnkonventionens 

uppbyggnad 
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Gruppering av artiklarna i 

Barnkonventionen 
Rapporteringsordning  

• Allmänna åtgärder för genomförandet 

• Definition av barn 

• De allmänna principerna 

• Medborgerliga och politiska rättigheter 

• Familjen och alternativa former av omvårdnad 

• Hälsa och välbefinnande 

• Utbildning, fritid och kulturella aktiviteter 

• Speciella skyddsåtgärder 
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Artikel 6 – Barnets rätt till liv 

och utveckling 

Absoluta rättigheter (medborgerliga och politiska rättigheter) 

 

1. .. varje barns rätt till livet 

 

 

Rättigheter med målsättningskaraktär (sociala, ekonomiska och  

kulturella rättigheter) 

 

2. …till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets  

överlevnad och utveckling  
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Diamanten 

• Läs igenom Barnrättskonventionen 

• Fundera kring och skriv ned/välj ut vilka 
artiklar som är relevanta för ditt arbete/er 
verksamhet.  
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Allmänna åtgärder 
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Barnkonventionen ställer mycket höga 

krav på världens länder 

 ”Konventionsstaterna ska sträva efter att 
till det yttersta av sina tillgängliga 
resurser söka förverkliga barnets 
sociala, ekonomiska och kulturella 
rättigheter.” (artikel 4) 
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Allmänna åtgärder för 

genomförande av barnkonventionen 

• Artikel 4: Genomförande av barnets 
rättigheter 

• Artikel 42: Informationsskyldighet om 
konventionen 

• Artikel 44.6: Spridning av landrapporter 
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Artikel 4: Genomförande av barnets 

rättigheter – Effektivt genomförande 

 
• Riktlinjer och policy kopplat till konkreta handlingsplaner 

• Samordning mellan olika sektorer 

• Barn och ungas delaktighet 

• Övervakning och datainsamling 

• Uppföljning av efterlevandet 

• Oberoende övervakning: lokala ombudsmän 

• Identifiera och prioritera missgynnade grupper 

• Process och förändringsinriktat arbete 

• Avsätta ekonomiska och personella resurser 

• Budget och budgetanalys 

• Medvetandehöjning och utbildning 

• Konsekvensanalyser för barn 
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Grundprinciper 
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Barnkonventionens fyra grundprinciper 

Artikel 2 

Icke-

diskriminering 

Artikel 3 

Barnets bästa 

i främsta 

rummet 

Artikel 6 

Rätt till liv 

och utveckling 

Artikel 12 

Rätt till inflytande 
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Grundprincipernas betydelse för tolkning av övriga 

artiklar 

Rätten att 

komma till tals 

Barnets bästa 

Icke- 

diskriminering 

Rätten till liv & 

utveckling 
Artikel 
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Olika begrepp som berör 

genomförandet av 

barnkonventionen 

• Barnperspektiv 

• Barnets perspektiv 

• Barnkompetens 

• Barnrättskompetens och 
barnrättsperspektiv 

• Barnets bästa 
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Vad innebär det att ha 

ett barnperspektiv? 

• Se ur barnets synvinkel 

• Förstå och känna barnets 
behov 

• Sätta barnet i fokus 

• Både barnet som individ 
och barn som grupp 
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Vad innebär det att ha ett 

barnrättsperspektiv? 

Barnrättsperspektiv innebär att ta hänsyn till 
de mänskliga rättigheter som barn har och 
att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder 
eller beslut som berör barn. 
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Ett barnrättsperspektiv genomsyrar 

en verksamhet när 

• Barnets fulla människovärde och integritet respekteras  

• Barnets utveckling samt rätt till liv och hälsa beaktas 

• Barnet inte diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, 
funktionshinder eller andra liknande skäl 

• Barnets bästa, både på lång och kort sikt, uppmärksammas och 
övervägs i alla beslut som berör dem direkt eller indirekt 

• Barnet får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad  

• Tillräckliga resurser avsätts för att främja barnets rättigheter 

• Barn och vuxna har god kunskap om barnets rättigheter 
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Rätten till kultur 

• Rätt till vila, lek, nöje och rekreation. 
Art.31 

• Kultur – en del av barns utbildning och 
utveckling, Art.6 och Art. 28-29 

• Minoritetsgruppers rätt till kultur Art. 30 

• Inget barn får diskrimineras, Art. 2 

• Barnets rätt att komma till tals, Art. 12.  

• Konsumption av populärkultur, Art. 17.  
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Bibliotekslag (1996:1596) 

7§ Kommunerna ansvarar för folk- och 
skolbiblioteksverksamheten.  

 

8§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och 
andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på 
andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till 
dessa gruppers behov.  
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Bibliotekslag (1996:1596) 

9§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning 
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Kulturrådet SFS 1996:1598 

5§ Statsbidraget syftar till att ge varje 
medborgare en god tillgång till böcker och 
information genom att länsbiblioteken 
bistår folkbiblioteken… 
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Region Kalmars barnbiblioteksvision 

Biblioteken ska vara en möjlighet för alla barn 
och unga, en fristad och mötesplats som 
stimulerar lärande och läslust, en kreativ 
mötesplats genom delaktighet 
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FN:s konvention om barnets 

rättigheter i er verksamhet? 
 

Berätta för varandra hur ni arbetar med barnets rättigheter i 
er verksamhet i dagsläget. Vad är ni bra på? 

Vad finns det för kommunala policys/styrdokument som 
reglerar ert arbete?    

Hur kan ni följa upp om ni arbetar med barnets rättigheter? 

Fundera på situationer i verksamheten när rättigheter står i 
konflikt med varandra? Hur gör ni då?  

Handlingsplan – konkret – skillnader? 
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Barnets bästa i beslutsprocessen 
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Artikel 3 Barnets bästa i främsta 

rummet 

 ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig 
de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, 
administrativa myndigheter eller 
lagstiftande organ, skall barnets bästa 
komma i främsta rummet.” (art. 3.1) 
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Principen om barnets bästa 

• Ska alltid beaktas vid alla beslut som påverkar barn 

• När barnets bästa inte är utslagsgivande ska detta motiveras och 
redovisas 

• Konsekvenser av olika alternativ bör bedömas 

• Vid bedömning av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till 
barnkonventionens övriga grundprinciper 

• Övergripande princip och förhållningssätt 

• Icke statiskt begrepp: tid och samhällssituation, från barn till barn 

• Gäller det enskilda barnet, barn som grupp och/eller grupper av barn 
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Hur prövar man barnets bästa? 

• Vad säger barnkonventionen? 

• Vad säger barn och unga? 

• Gällande lagstiftning 

• Aktuell forskning 

• Beprövad erfarenhet 

• Rådande praxis 
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”Att kombinera vetenskap och beprövad erfarenhet (d v s 

vedertagna kunskaper om barn) med att låta barn själva 

komma till tals är, enligt vår mening, en önskvärd metod för 

bedömning av vad som är barnets bästa.” 

 

Ur Barnkommitténs huvudbetänkande:  

Barnets bästa i främsta rummet.  

FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige. 
SOU 1997:116 
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Barnets bästa 

• Vilka beslut i din roll påverkar barn och 
unga?  

• Vilka konsekvenser av utformandet av 
verksamheten bör vi beakta utifrån barnets 
bästa? 

• Hur ser det ut i din verksamhet idag? Måla 
upp olika scenarios nuläge - framtid 
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 Artikel 6 Rätt till liv och utveckling 

Konventionsstaterna erkänner att varje barn 
har en inneboende rätt till livet. 

Konventionsstaterna skall till det yttersta av 
sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 
och utveckling 
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Artikel 6 Rätt till liv och utveckling 

• Måste genomföras med ett holistiskt förhållningssätt. Detta sker 
genom att de andra artiklarna i konventionen tillämpas.  

• Utveckling som begrepp innefattar fysisk, psykisk, andlig, moralisk, 
psykologiskt och social utveckling.  

• Rättigheten innefattar skydd mot alla former av våld 

• Handlar om att erbjuda barnet bästa möjliga förhållanden för 
barndomen, för barnets liv just nu 

• Att samhället har ett ansvar att stödja barnets föräldrar.  

• Att skapa en miljö för barnet som ger största möjliga möjlighet att 
överleva och utvecklas 
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Artikel 2 

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje 

barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i 

denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett 

barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 

handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
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 Artikel 2 Icke-diskriminering 
• Hur når biblioteksverksamheten ut till alla barn? 

• Finns det några barn som inte har samma 
möjlighet som andra att delta i bibliotekens 
utbud? 

• Finns det några barn som riskerar att 
diskrimineras? 

• Hur kan utbud och verksamhet anpassas så att 
varje barn får en reell chans att delta/välja det 
han/hon vill.  

• Hur stödjer vi exempelvis barn med särskilda 
behov ex. funktionsnedsättning  
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Artikel 12 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn 
som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad. 
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Förutsättningar för inflytande och 

delaktighet 

• Utrymme för dialog mellan barn och vuxna.  

• Information anpassad till barn 

• Forum där barn har möjlighet att uttrycka 
sina åsikter, bli lyssnade på och där de 
känner sig bekväma och kan prata fritt 

• Tillräckligt med tid för att barn ska kunna 
diskutera och reflektera 
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Hinder för inflytande 

 
• Vuxnas attityder (ovilja) 

     - låt barn vara barn 

 - barn saknar kapacitet 

     - barn är lätta att manipulera 

     - det handlar om makt 

• Barns attityder (bristande självtillit) 

 - barn uppmuntras inte 

 - barn tas ej på allvar, får ej förberedelse, feed-back 

• Formerna för inflytande ej anpassade efter barn (okunskap) Brist på 
tid 
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Att fundera på - gruppdiskussion 

• Hur uppmärksammar jag i min yrkesroll barnets 
perspektiv? 

• Hur gör vi/ jag för att göra barn delaktiga och påverka vårt 
utbud av aktiviteter/utformningen av vårt arbete 

• Kan vi lyfta fram bra exempel i vårt arbete när vi 
uppmärksammar barnets rättigheter/när barn har 
inflytande?  

• Vilka utmaningar kan vi ställas inför när det gäller att 
tillvarata barnets rätt till inflytande? 

• Hur kan vi öka barns inflytande? 
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Frågor att ställa sig 

• Har jag ett barnperspektiv/ rättighetsperspektiv i min 
yrkesroll? 

• Utgår min organisation från barnets bästa i planering, 
budget och beslutsfattande? 

• Har vi barnrättskompetens? 

• Har vi ett barnperspektiv? 

 

 

 



61 

På vilka sätt ställer barnkonventionen krav 

på ett förändrat arbetssätt? 

Artikel 2: Barnets rätt att inte diskrimineras  Kartläggning och datainsamling  

Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet Prövningar av barnets bästa  

Artikel 4: Barnkonventionens genomförande Aktiva prioriteringar  

Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling Samarbete och helhetssyn  

Artikel 12: Barnets rätt till inflytande  Former för barns inflytande  

Artikel 42: Informationsskyldighet  Information och utbildning  



62 

Bra beslut för barn 
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Partnerskap för Barnkonventionen 
- Förslag på kommunala utmaningar 

• Tydliga mål och ambitioner: övergripande policy och 
program 

• Ha en levande dialog med barn och unga 

• Barnkonventionen i bokslut 

• Utbildning 

• Uppföljning 

• Utse ansvariga 

• Rutiner för beslutsfattande: barnchecklistor, 
barnkonsekvensanalyser, barnbokslut 

• Långsiktiga lösningar 

• Utveckla metoder och praktikförankra 
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Framgångsfaktorer i det regionala 

och kommunala genomförandet 

• Politiskt intresse och politisk vilja 

• Tvärpolitisk förankring 

• Handlingsplan och prioriteringar 

• Ansvarsstuktur och rutiner 

• Resurser och kompetens 

• Aktivt lärande och metodutveckling 
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Ex på metoder för att arbeta 

utifrån barnets bästa 

Planera för barnets bästa 

Barnbilaga 

 

Beslutsfattande för barnets bästa 

Barnchecklista 

Barnkonsekvensanalys 

 

Redovisa barnets bästa 

Barnbokslut 
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Barnkonsekvensanalys 

 

• Kartläggningsfasen 

• Beskrivningsfasen 

• Analysfasen 

• Prövning med beslut 

• Utvärdering 

 
Källa: Barnombudsmannen, Uppnå kvalitet i beslut 

som rör barn och unga 



67 

Kartläggning 

• Vilka beslut berör barn 

• Vilka beslut är barn och unga intresserade 
av att påverka 

• Vilka befintliga forum för att lyssna in 
barnets/barns åsikter finns 

 



68 

Metoder för att lyssna in barn och 

unga 

• Enkätundersökningar 

• Inflytandeforum till exempel 
ungdomsråd och barnråd 

• Rundabordssamtal 

• Referensgrupper 

• Internet 
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Beskrivning 

• Betrakta och beskriv frågan ur många synvinklar 

• Vilka berör beslutet direkt eller indirekt? 

• Ta hänsyn till exempelvis: ålder, kön, 
funktionshinder, 
socioekonomisk bakgrund, etnisk och kulturell 
bakgrund. 

• Låt alla berörda få komma till tals utifrån sina 
förutsättningar. 
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Prövning och bedömning 

• Analysera och belys intressekonflikter 

• Analysen bör innehålla: 

• Barnets eller barnens behov, intressen eller 
rättigheter. 

• Hur barnets eller barnens bästa beaktas i 
förhållande till andra intressen. 

•  Kompenserande åtgärder eller insatser. 
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Hur prövar man barnets bästa? 

• Vad säger barnkonventionen? 

• Vad säger barn och unga? 

• Gällande lagstiftning 

• Aktuell forskning 

• Beprövad erfarenhet 

• Rådande praxis 
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Innebär 

• Att ansvarig beslutfattare ska kunna visa att 
barnets bästa beaktats och redovisats i 
beslutsprocessen 

• Motivera om annat intresse väger tyngre 
och att kunna redovisa beslutsunderlaget 
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Utvärdering 

• Dokumentation och uppföljning av ärenden 

• Barnperspektiv i revisionen 

• Barnbokslut 
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Tack! 


