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Sammanfattning

Föreliggande antologi är en del av Högskoleverkets arbete med ett upp-
drag som Socialdepartementet gav verket i slutet av 2001. Högskoleverket 
fi ck i uppdrag att stimulera lärosätena till att fi nna former för att integrera 
barnkonventionen i undervisningen, i linje med den strategi för imple-
mentering av konventionen som riksdagen beslutat om under 1999.

Antologin innehåller artiklar om barnkonventionens användning 
inom några av högskolans utbildningar, juristutbildningen, socionomut-
bildningen, sjuksköterskeutbildningen och utbildningen i miljöpsykologi 
inom ramen för arkitektutbildningen. Ett antologibidrag visar hur utbild-
ningar för pedagogiskt arbete kan behandla barnkonventionen. I en arti-
kel ställs frågan om hur högskolan kan förhålla sig till konventionen och 
på vilket sätt den angår högskolan. Antologin återger också högskolornas 
svar på frågor om barnkonventionens användning och möjligheter som 
Högskoleverket ställde i en remissomgång under 2002.

Högskoleverket menar att barnfrågorna har en stor potential som kan 
tas tillvara i många utbildningar – fl er än de som behandlas här – och att 
konventionens användning i den högre utbildningen inte bör begränsas 
endast till de utbildningar som direkt utbildar för arbete med barn. Det 
är dock inte Högskoleverkets uppgift att föreskriva vilka utbildningar som 
ska behandla konventionen eller vad som ska ingå i högskolans utbild-
ningar. Högskoleverket ger dock några förslag till hur regeringen kan fort-
sätta att stödja implementeringen av FN:s barnkonvention i högskolan. 
Regeringen kan se över examensmålen, stödja forskningen och lärarnas 
kompetensutveckling inom barnområdet.
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FN:s barnkonvention angår 
högskolan

Högskoleverket fi ck i december 2001 ett uppdrag av Socialdepartemen-
tet som bland annat innebar att verket skulle stimulera lärosätena till att 
fi nna former för att integrera barnkonventionen i undervisningen. 

Föreliggande antologi är en del i Högskoleverkets arbete med detta upp-
drag. Antologin vänder sig i första hand till lärare inom den högre utbild-
ningen vid lärosätena och till lärosätenas ledningar, men den kan även 
vara av intresse för studenterna. Antologin har tagits fram för att stimulera 
undervisningen om barnkonventionen inom olika utbildningsområden 
inom högskolan samt för att beskriva den roll som barnkonventionen bör 
spela inom dessa områden. Förhoppningen är att den ska inspirera både 
sådana som arbetat med frågan tidigare och sådana som nyligen kommit 
i kontakt med barnkonventionen.

Antologin visar exempel från några utbildningar där kunskap om och 
tillämpning av FN:s barnkonvention och barnperspektiv utgör en del av 
undervisningen. Denna kunskap blir ett medel för att skapa ett medve-
tande om barns villkor hos studenterna. Ett medvetande som kan leda till 
egna refl ektioner om demokrati, etik och infl ytande. Kunskap om kon-
ventionen och ett förhållningssätt som grundar sig på denna, utgör också 
en viktig kunskap i ett framtida yrke.

Högskoleverket har också bett några personer som är verksamma 
inom den högre utbildningen att skriva om barnkonventionen som den 
ingår i den undervisning de bedriver eller hur den skulle kunna ingå i 
grundutbildning. Bidragen behandlar barnkonventionen och de frågor 
som är knutna till konventionen utifrån de utbildningar som behandlas. 
Artiklarna får därmed lite olika tyngdpunkt och disposition, men har det 
gemensamt att de ska stimulera undervisningen till att behandla frågor 
som anknyter till barns villkor och behov, infl ytande och medverkan i 
samhället.

Denna rapport avser inte att på ett samlat sätt redogöra för FN:s barn-
konvention för dem som inte är förtrogna med konventionen. Författarna 
till antologins bidrag behandlar givetvis innebörden i konventionen och 
dess olika artiklar, men den som vill ta del av konventionens hela text och 
innebörd i olika sammanhang hänvisas till t.ex. Barnombudsmannens 
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rapporter. Barnkonventionens text, dess framväxt och innebörd fi nns 
t.ex. att ta del av i rapporten Barnets bästa – från vision till verklighet. 
Antologin innehåller vidare en rik mängd av olika referenser och källor 
till vidareläsning.

Antologin inleds med en redovisning av hur lärosätena förhåller sig till 
barnkonventionen. Texten bygger på en remissrunda som Högskoleverket 
genomförde under våren 2002. 

Remissrundan, tillsammans med diskussionerna i verkets referens-
grupp, utgör underlaget till detta avsnitt om hur Högskoleverket och 
lärosätena kan förhålla sig till uppdraget att föra in undervisning om 
barnkonventionen i utbildningar i uppdragets anda. Frågan om vilka 
utbildningar som bör innehålla undervisning om barnkonventionen pro-
blematiseras också. 

Solveig Hägglund och Nina Thelander fördjupar analysen om hur 
lärosätena kan förhålla sig till barnkonventionen och ställer frågan vad 
barnkonventionen angår ledningarna för lärosätena. 

Därefter följer beskrivningar av undervisning om barnkonventionen, 
barnperspektiv och barns rätt i några utbildningar där barn kan vara 
klienter, patienter eller brukare i studenternas framtida yrke. Johanna 
Schiratzki skriver om barnkonventionens räckvidd och begränsningar 
som rättskälla och belyser barnfrågorna inom juristutbildningen. Thor-
björn Laike skriver i sin artikel om undervisningen i miljöpsykologi inom 
arkitektutbildningen att det är en självklarhet att arkitekter inte bara 
ska ha kännedom om barnkonventionen utan även om barns behov för 
att arkitekternas beslut ska bli så bra som möjligt. Kristina Bartley och 
Victor Ravini beskriver hur de lagt upp en kurs om barnkonventionen 
och värdegrundsfrågor som huvudsakligen sökts av, och planerats för, 
skol- och förskolepersonal. Astrid Fägerskiöld utgår från begreppet barn-
kompetens, där kunskap om barnkonventionen är en del, och visar hur 
barnkonventionen kan ingå i utbildningen för allmänsjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor.  Bodil Rasmusson skriver om vikten av att ge 
mer utrymme inom socionomutbildningen åt barnfrågorna och föreslår 
en modell som tankeverktyg och inspiration. 
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Presentation av författarna

Solveig Hägglund är professor i pedagogik vid Karlstads universitet. 
Hon har bland annat forskat om barns sociala utveckling och socialisa-
tion och om barns rättigheter och villkor i ett internationellt perspektiv. 
Under 2003 arrangerar hon ett internationellt forskningssymposium på 
temat ”Children and peace”.

Nina Thelander är universitetsadjunkt vid institutionen för samhälls-
vetenskap, Karlstads universitet. Hon undervisar bland annat blivande 
lärare i samhällsorienterande ämnen. Hon har initierat och genomfört 
kurser i barns rättigheter, liksom internationella utbytesprogram, särskilt 
med Kenya.

Johanna Schiratzki är docent i civilrätt och sedan 1994 verksam som 
forskare och lärare vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet, där 
hon bland annat ansvarar för kursen Barnets bästa i svensk rätt. Hon 
är författare till t.ex. Barnrättens grunder (2002), Muslimsk familjerätt 
– i svenskt perspektiv (2001) och Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige 
(2000) samt Vårdnad och vårdnadstvister (1997).

Thorbjörn Laike är docent vid institutionen för arkitektur, avdel-
ningen för miljöpsykologi, vid Lunds tekniska högskola. Hans avhand-
ling behandlar relationen mellan hemmiljö och daghemsmiljö. Thorbjörn 
Laike är grundutbildningsansvarig för ämnet miljöpsykologi. 

Kristina Bartley är fi losofi e doktor i sociologi och disputerade 1998 
med en avhandling om barnpolitik och barnets rättigheter, med ut-
gångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Hon innehar för 
närvarande en lektorstjänst i sociologi, vid institutionen för pedagogik, 
Högskolan i Borås. Hon har pedagogisk erfarenhet av arbete med barn 
och har forskat inom området.

Victor Ravini har läst religionsvetenskap vid Göteborgs universitet 
och fi lologi vid universitetet i Timisoara, Rumänien. Han har pedago-
gisk erfarenhet som lärare samt utbildningsinspektör och har varit del-
aktig i regeringsutskott för samordning och kontroll inom utbildnings-
ministeriet i Bukarest. I Sverige har han arbetat som lärare på grund- och 
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gymnasieskolor i Göteborg och Alingsås. Nu är han anställd i Stöden-
hetens regi vid Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen i Mölndals 
kommun. För närvarande arbetar han med barn i behov av särskilt stöd i 
Mölndals skolor. Victor Ravini är verksam som författare. 

Astrid Fägerskiöld är medicine doktor i vårdvetenskap och leg. sjuk-
sköterska med specialistutbildning i barnavård och barnsjukvård och 
arbetar som lektor vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Astrid 
Fägerskiöld undervisar bland annat om barns hälsa och livsvillkor samt 
forskningsmetodik. Hennes avhandling handlade om barnavårdscentra-
lens stöd till nyblivna mödrar. För närvarande genomför hon en studie av 
spädbarnsfäders syn på fadersrollen och stödet till dem från barnavårds-
centralen.

Bodil Rasmusson är fi l. dr. i socialt arbete och undervisar vid soci-
alhögskolan, Lunds universitet samt har projektanställning vid Soci-
alstyrelsen. Hennes uppdrag där består i att utvärdera projektet Barns 
Behov i Centrum (BBiC). Studier av placerade barns delaktighet och 
medbestämmande i socialtjänstens planering och beslut är en central 
del i utvärderingen (se vidare www.sos.se). Bodil Rasmusson har tidigare 
arbetat för Barnombudsmannen med frågor rörande barnkonventionens 
implementering i kommuner och landsting samt gjort en utvärdering av 
det nationella projektet Dags för barnkonventionen. Hon disputerade 1998 
på avhandlingen Stadsbarndom. Om barns vardag i en modern förort.

Per Gunnar Rosengren är anställd som utredare vid Högskoleverket. 
Han har en Master of arts från Carleton University, Ottawa, Kanada.

Centrum för Värdegrundsstudier, Göteborgs 
universitet
Kunskapslaget Barnkonventionen är verksamt inom Cevs – Centrum 
för värdegrundsstudier vid Göteborgs universitet. Cevs är efter beslut av 
regeringen nationellt centrum för värdegrundsstudier i samverkan med 
skolan. Det fi nns idag två värdegrundscentra, ett i Göteborg och ett i 
Umeå. Intentionen med kunskapslaget Barnkonventionen är att det ska 
vara en resurs för skolan och andra intressenter genom att bidra med semi-
narieverksamhet, kurser, föreläsningar, rapporter, konferenser och annan 
verksamhet. Syftet är att i samverkan med skolor, förskolor och gymnasier, 



11

universitet och högskolor, myndigheter och andra intressenter utveckla 
forskning och praktisk tillämpning samt informera och utbilda om barn-
konventionsfrågor inom det barn- och utbildningspolitiska området. 
Utvärdering av processer och verksamheter med anknytning till barn-
konventionen är också en viktig del i verksamheten. Kunskapslaget har en 
vetenskaplig ledare, en koordinator och ett femtiotal deltagare. Kunskaps-
laget Barnkonventionen startades hösten 2000 på initiativ av professor 
Solveig Hägglund som då var vetenskaplig ledare. Sedan hösten 2001 är 
Kristina Bartley vetenskaplig ledare. Solveig Hägglund, Bodil Rasmusson 
och Victor Ravini är deltagare i kunskapslaget Barnkonventionen.

Tema Barn
Johanna Schiratzki är knuten till verksamheten vid Tema Barn, Linkö-
pings universitet. Temat ingår i den fi losofi ska fakulteten och svarar för en 
stor del av fakultetens grundutbildning, forskning och forskarutbildning. 
Tema Barn bedriver dock inte någon grundutbildning.

Den största delen av forskningen och forskarutbildningen vid Tema 
bedrivs inom breda tvärvetenskapliga problemområden – teman. Forsk-
ningen vid Tema Barn rör sig mellan ett studium av barn och studiet av 
barndom. Det handlar om hur barn tolkar, förstår och kommunicerar sin 
erfarenhet och det handlar om hur barndom avgränsas och ges en utform-
ning i olika kulturer och i olika historiska perioder. Utgångspunkten är i 
båda fallen en strävan efter ett barnperspektiv, och ett viktigt mål är att 
knyta samman kunskaper på individnivå med kunskaper på samhälls-
nivå. 
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FN:s barnkonvention i högre 
utbildning

Lärosätenas remissvar och frågan om i vilka 
utbildningar undervisning om barnkonventionen bör 
fi nnas med

Per Gunnar Rosengren

Socialdepartementet gav ett uppdrag till Högskoleverket (S2001/11119/
ST) vari angavs att: 

”Högskoleverkets uppgift blir att defi niera en krets av utbildningsprogram 
som i första hand bör behandla barnkonventionen. Verket bör också stimulera 
lärosätena att fi nna former för hur barnkonventionen kan integreras i under-
visningen” …”Högskoleverket skall vidare kartlägga lärosätenas arbete med 
att bibringa berörda studenter kunskaper om innehållet i konventionen.” 

Socialdepartementet menar att uppdraget omfattar kunskap om konven-
tionen och dess anda och intentioner. De utbildningar som departementet 
främst menar bör innehålla utbildning om barnkonventionen är grund-
utbildningar ”för personalkategorier som efter utbildningen kommer att i 
väsentlig omfattning arbeta med barn”.

Uppdraget är en del av den strategi som lagts fram i regeringens propo-
sition 1997/98:112 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets 
rättigheter i Sverige. Strategin slår fast att kunskaper om barnkonventio-
nen bör ingå i grundutbildningen i alla utbildningar där studenterna efter 
examen kommer att arbeta med barn. 

Strategin bygger i sin tur på betänkandet Barnets bästa i främsta rum-
met – FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige (SOU 
1997:116). I betänkandet framhålls bl.a. vikten av att olika personalgrup-
per redan i sin utbildning får kännedom om konventionen.
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Barnkonventionen
1990 ratifi cerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn-
konventionen ställer krav på att alla myndighetsbeslut, oavsett verksam-
hetsområde ska sätta barnets bästa i främsta rummet. Konventionen avser 
med beteckningen barn alla personer under 18 år såvida barnet inte blivit 
myndigt tidigare. Även om barns infl ytande många gånger ter sig som 
självklart är det inte givet hur barnets vilja ska komma till uttryck. Ibland 
fi nns det en konfl ikt mellan barnets vilja och barnets bästa. Barnkonven-
tionen handlar inte bara om barn och ungdomars rättigheter utan är också  
ett uttryck för världssamfundets samlade syn på barn och konventionen 
uttrycker att barn inte bara är en angelägenhet för familjen utan också för 
samhället i stort. 

Sedan ratifi kationen har både myndigheter och frivilligorganisationer 
gjort insatser för att sprida information och kunskap om konventionen. 

Barnkonventionen har också tidigare uppmärksammats inom högsko-
lans utbildningar. Socialstyrelsen skrev t.ex. en rapport1 om barnkompe-
tens som presenterades i april 2001. I rapporten har myndigheten bland 
annat uppmärksammat barnkonventionens betydelse och vikten av kun-
skap om barn i grundutbildningarna för hälso- och sjukvården. Social-
styrelsen skriver där att: 

”Barnperspektivet bör tydligare fi nnas med i alla grundutbildningar som berör 
eller tangerar hälso- och sjukvård. Till grundutbildningarnas kompetensom-
råde bör även räknas förmågan att kommunicera med och skapa förtroende-
fulla relationer till de vårdsökande barnen.” 

Socialstyrelsen understryker också behovet av kunskap om fl yktingars, 
asylsökandes och invandrares livssituation eftersom barnen i sådana sam-
manhang är extra utsatta och sårbara. 

Propositionen2 för den nya lärarutbildningen angav att konventionen 
bör ingå i det s.k. allmänna utbildningsområdet i utbildningen där frågor 
om etik, moral och samhällets värdegrund behandlas. Vidare gav Bover-
ket ut en skrift3 under 2000 där frågan om hur unga kan få infl ytande 
över samhällets fysiska planering utreddes.

Det fi nns naturligtvis många enskilda personer på lärosätena som ver-
kat för barnkonventionen och både värdegrundscentra i Göteborg och 
Umeå samt forskningen inom Tema Barn vid Linköpings universitet har 
arbetat med frågan om barnrätt. Artiklarna i antologin ger många fl er 
exempel.
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Utbildningar där barnkonventionen ingår
Högskoleverket fi ck, som tidigare nämnts, i uppdrag att peka på utbild-
ningar där undervisning om barnkonventionen bör ingå eftersom vissa 
utbildningar inom högskolan leder till yrken där de studerande efter exa-
men arbetar med barn. I regeringens strategiproposition 1997/98:112 ges 
exempel på yrkesgrupper där regeringen anser att utbildningen bör ta upp 
barnkonventionen. I propositionen nämns socionomer, lärare, förskollä-
rare, sjukvårdspersonal, poliser och jurister som exempel på nyckelgrup-
per för barnkonventionens omsättning i praktiken. Polis är dock inte en 
högskoleutbildning. Barnkommittén nämner också dessa grupper och tar 
upp ytterligare yrken, som t.ex. stadsplanerare, psykologer och kuratorer, 
där barnkonventionen bör ingå i utbildningen. 

Det är lätt att tänka sig att fl er utbildningar än de som nämndes i tex-
ten ovan berörs av barnkonventionen. Exempelvis är det troligt att alla 
yrkesverksamma inom religiösa samfund kommer i kontakt med barn 
och att deras utbildningar också därför bör ta upp barnkonventionen. 
Ledare och tränare inom ungdomsidrotten har anledning att refl ektera 
över etik och moral i sin verksamhet, och konventionen kan därför ingå 
även i deras utbildning.

Frågan om vilka utbildningar som bör ta upp barnkonventionen måste 
också analyseras i förhållande till de artiklar i konventionen som upplevs 
som mest relevanta. Barnkonventionen behandlar många områden där 
förhållningssätt till barn och respekt för deras åsikter och individer är av 
stor betydelse. Läser man barnkonventionen artikel för artikel kan man 
fi nna fl era yrken med utbildning inom högskolan – utöver de som nämnts 
ovan – där barnkonventionen kan utgöra en vägvisare till ett förhållnings-
sätt till barn och för beslut som berör barn. Exempel på sådana yrken är 
bibliotekarie (artikel 17 tar bl.a. upp vikten av att barnet har tillgång till 
material och information från olika nationella och internationella käl-
lor), journalist (berörs också av artikel 17), konstnärliga yrken (artikel 31 
om barnets rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet). Artikel 
14 tar även upp barnets rätt till religionsfrihet och barnkonventionen får 
därför betydelse för utbildningar som förbereder för arbete inom kyrkan 
och samfunden. 

Det fi nns alltså egentligen fl era ”kretsar” – för att använda uppdragets 
språkbruk – av utbildningar där studenterna efter examen kommer att 
arbeta med barn. Särskilt angelägna är naturligtvis utbildningarna för 
de som direkt kommer att arbeta med barn, dvs. studerande inom ut-
bildningsområdet t.ex. förskolelärare, lärare och specialpedagoger. Inom 
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vård- och medicinområdena fi nns också fl era sådana utbildningar som 
t.ex. sjuksköterska, specialistsjuksköterska, logoped, barnmorska, kura-
tor, psykolog och läkare. Rättsvårdande personal är en annan grupp. Det 
fi nns också utbildningar som inte ligger på högskolenivå där barnkonven-
tionen med fördel kan ingå t.ex. polis eller i försvarsmaktens utbildningar. 
Inom förskolan fi nns t.ex. personalkategorin barnskötare som börjar ar-
beta efter en gymnasial utbildning. 

Men det fi nns även yrken och utbildningar där studenterna efter sin ut-
bildning utan att arbeta direkt med barn kommer att fatta beslut som har 
direkt eller indirekt betydelse för barn. Eftersom uppdraget ska ta fasta på 
konventionens anda måste vi också diskutera utbildningar där yrkesverk-
samheten kommer att få konsekvenser för barn. 

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 dvs. principerna om icke-diskriminering, bar-
nets bästa, barnets rätt till liv och utveckling och barnets rätt att framföra 
sina åsikter, är artiklar som utgör konventionens fundament. I ett sådant 
perspektiv berörs alla högskoleutbildningar av barnkonventionen. Det är 
också en rimlig slutsats om man tar konventionens anda och inte endast 
dess bokstav i beaktande. 

Lärosätena och barnkonventionen 
Högskoleverket skickade ut fem frågor till lärosätena (se bilagorna 1 och 
2) under våren 2002. Högskoleverket ville få svar på hur lärosätena såg 
på uppdraget att verka för barnkonventionen, hur undervisning om barns 
rätt ingick i utbildningarna och synpunkter på ett förslag till utbildningar 
som enligt verkets uppfattning borde beröras av sådan undervisning. Re-
missen innehöll även en lista med förslag på examina och utbildningar 
som borde behandla konventionen. 

Remissrundan har begränsningar när det gäller att beskriva undervis-
ning om barnkonventionen eftersom remissvaren är skrivna med olika 
förutsättningar och utgångspunkter. T.ex. är det inte så tydligt om frågan 
har remitterats internt, remissvaret har ibland lämnats under tidspress, 
användning av begrepp är varierande osv. Sedan är det ju naturligtvis 
svårt att avgöra i vilken mån remissvaret är representativt för lärosätet 
och i vilken mån det endast speglar skribentens åsikter. Emellertid fi ck 
Högskoleverket också del av många intressanta svar.
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I vilka utbildningar sker undervisning om barnkonventionen?

Majoriteten av lärosätena har svarat att de tycker att barnkonventionen är 
viktig och har välkomnat regeringens initiativ, men har samtidigt menat 
att en naturlig plats för undervisning om barnkonventionen är inom 
lärar-, socionom-, samt inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Av 
Karolinska institutets yttrande förefaller det som om alla eller nästan alla 
utbildningar på något sätt behandlar barnkonventionen.

Ett fåtal lärosäten, som Högskolorna i Skövde och Borås samt Söder-
törns högskola har menat att barnkonventionen är så viktig att den föran-
leder särskilda aktiviteter för att skapa förståelse för barns och ungdomars 
villkor eller för att möjliggöra för barn att så småningom delta i högre 
utbildning efter förmåga men oavsett bakgrund (artikel 28c). 

Många lärosäten har gett exempel på utbildningar, utöver de som Hög-
skoleverket föreslagit, som bör behandla barnkonventionen. Flera remiss-
instanser har menat att även media- och journalistikutbildningar samt 
bibliotekarieutbildningar borde läggas till listan över utbildningar som 
ska behandla barnkonventionen. Flera lärosäten som driver medicinska 
utbildningar menar att även arbetsterapeut, optiker och apotekare bör 
läggas till listan över utbildningar som bör behandla barnkonventionen. 

Sveriges lantbruksuniversitet menade i sitt remissvar att det inte är till-
räckligt att de yrkeskategorier som de utbildar har kännedom om barn-
konventionen, utan att det även krävs barnkompetens hos beställaren. 
Beställarna är ofta beslutsfattare med civilingenjörs- eller ekonomutbild-
ning utan denna medvetenhet, vilka beställer förändringar i den fysiska 
miljön. Karlstads universitet menar att det är rimligt att t.ex. en civilin-
genjör har kännedom om barnkonventionen, men att det inte kan krävas 
av ingenjören att denna kunskap ska vara lika djup som hos en lärare. På 
KTH var man mer tveksamma till om arkitektutbildningen skulle fi nnas 
med bland de utbildningar som i första hand ska behandla barnkonven-
tionen, men menade samtidigt att om behovet fanns där, fi nns det även 
hos högskole- och civilingenjörer. 

Både Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Karolinska 
institutet menade att i stort sett alla utbildningar inom hälso- och sjuk-
vården bör behandla barnkonventionen. 

Flera konstnärliga utbildningar har lämnat yttranden som pekar på att 
även konstnärliga utbildningar bör ingå bland den krets av utbildningar 
som uppdraget nämner. Teaterhögskolan menar t.ex. att barnteater är ett 
”adelsmärke” för svensk teater och att utbildningen självklart uppmärk-
sammar barnkonventionen.
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Tre läroanstalter vill att barnkonventionen i princip ska fi nnas med i all 
högre utbildning. Högskolan i Borås skriver t.ex.: 

”Det är i studiesituationen oförutsägbart vilka som kommer att arbeta med 
eller ha ansvar för barn i vårt samhälle i sitt kommande yrke. Det är omöjligt 
att kräva att yrkesverksamma ska ’tänka barnperspektiv’ om de inte i sin ut-
bildning blivit uppmärksammade på perspektivet”. 

Karlstads universitet menar att alla utbildningar på varierande sätt bör ge 
kunskap om barnkonventionen.

Det tredje lärosätet är Linköpings universitet, som menar att det är 
dags att lyfta barnfrågorna från att endast ha varit angelägenheter för 
några utbildningar och ämnen, till att diskuteras på samma nivå som 
demokratifrågor. Barnkonventionen och forskningen om barndom har 
genomgått en sådan utveckling att det idag fi nns begreppsapparat och teo-
riram. Det vore därför möjligt att lyfta frågan till den nivån. Utvecklingen 
kan jämföras med den utveckling som skett inom genusforskningen. Be-
grepp som barndom och frågeställningar om barns ställning kan använ-
das för att belysa samhällets utveckling och klimat.

Barnkonventionen i undervisningen
Det fi nns många sätt att använda barnkonventionen i undervisningen och 
lärosätena har redovisat fl era olika sätt. Gemensamt för många är dock att 
det inte riktigt framgår av kursplanerna att barnkonventionen antingen 
behandlas, eller att kursens barnperspektiv eller etiska förhållningssätt 
bygger på barnkonventionen. Man kan dock dra olika slutsatser om vad 
detta betyder för utbildningen och för barnkonventionen. Högskolan i 
Gävle menar t.ex. att deras kursplaner aldrig skrivs på den detaljnivån att 
det skulle vara relevant att ange barnkonventionen, medan Högskolan i 
Borås menar att det är ett problem att barnkonventionen inte synliggörs.

Högskolan i Borås är mycket självkritisk vad det gäller denna punkt. 
Högskolan menar att detta är viktigt för att synliggöra konventionen för 
att i förlängningen få en bredare förståelse av barnfrågorna.

Av yttrandena framgår att undervisning om barnkonventionen kan 
ingå som strimma, som obligatorisk eller valbar kurs eller vara ett perspek-
tiv i utbildningar. Ibland kan den både vara strimma och kurs som t.ex. i 
Karolinska institutets läkarutbildning. Sveriges Lantbruksuniversitet 
har ett barnperspektiv i sina utbildningar till landskapsarkitekt och 
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landskapsingenjör, vid Linköpings universitet är konventionen en strimma 
inom alla hälso- och vårdutbildningar, inom många lärarutbildningar är 
den en obligatorisk kurs som fi nns med i det s.k. allmänna utbildnings-
området. Konstfack ger en valbar kurs som heter ”Rättigheternas historia” 
där barnkonventionen ingår. Högskolan i Skövde har barnkonventionen 
som ett inslag i en valbar kurs i utbildningen till biståndsingenjör.

Hinder och utvecklingsmöjligheter
Det hinder som många ser för barnkonventionen är ”stoffträngsel”. Men 
påfallande många remissinstanser har också menat att det inte fi nns några 
särskilda hinder för barnkonventionen som inte också gäller för andra 
innehållsliga delar i utbildningen. Flera remissinstanser menar att det sak-
nas material om barnkonventionen som passar inom grundutbildningen. 
SLU menar att det inte är givet att det är barnkonventionens text som bäst 
förmedlar engagemang för barnfrågor.

Många lärosäten ser också utvecklingsmöjligheter för barnkonventio-
nen t.ex. genom att den inbjuder till studentaktiva undervisningsformer 
och på olika sätt inbjuder till att analysera samhället ur ett underifrån-
perspektiv.

Goda exempel
Remissrundan visar ganska tydligt att barnkonventionen har en given 
plats inom hälso- och sjukvårdsutbildningar, lärarutbildning och juridisk 
utbildning vare sig det är utbildningen till jur.kand. eller andra typer av 
rättsvetenskapliga utbildningar. Även socionomutbildningen är en ut-
bildning där barnperspektiv är centralt och barnkonventionen en vanlig 
utgångspunkt för undervisningen. Det är intressant att notera att inom 
lärarutbildningen hänvisar många lärosäten till att barnkonventionen be-
handlas inom det allmänna utbildningsområdet (ett fåtal beskriver den 
äldre lärarutbildningen och barnkonventionen) i samband med värde-
grundsfrågor. Värdegrunden är läroplanernas begrepp för de attityder och 
värderingar som ska ligga till grund för skolans verksamhet, men borde 
inte barnkonventionen nämnas specifi kt?

Den vanligaste litteraturreferensen, som förekommer i remissvaren för 
kurser som behandlar barnkonventionen, är den skrift som UD ger ut, av 
Thomas Hammarberg, ”Konventionen om barnets rättigheter”. 
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Flera remissvar tar upp lärosätets egna kurser som goda exempel på hur 
barnkonventionen kan integreras i undervisningen, men det är självklart 
svårt att veta hur ”goda” dessa exempel verkligen är utan en utvärdering 
med t.ex. studenternas eller avnämarnas åsikter. Flera lärosäten har däre-
mot lämnat svar som uttrycker en vilja att prioritera barn- och ungdoms-
frågor. Sådana exempel är Karolinska institutet – där alla utbildningar 
tycks ta upp barnkonventionen, Södertörns högskola och Högskolan i 
Borås – vilka bägge sett barnkonventionen som ytterligare ett skäl att 
bredda rekryteringen. De riktar sig direkt till barn och unga som kanske 
annars inte skulle komma i kontakt med högre utbildning. Linköpings 
universitet arbetar med sin temaorganisation och bedriver forskning inom 
Tema Barn; Högskolan i Skövde arbetar med Skaraborgsforum, en platt-
form för samtal mellan yrkesverksamma om barn- och ungdomsfrågor; 
SLU med ett mycket utvecklat tänkande kring barnkonventionen. 

Barnkonventionen bör ingå i fl er utbildningar
Frågan om hur barnkonventionens betydelse ska avspeglas i undervis-
ningen inom högskolesektorn och lärosätenas övriga arbete och hur 
verbet ’defi niera’ ska uppfattas i uppdraget har i hög grad sysselsatt Hög-
skoleverkets referensgrupp. Det fi nns naturligtvis fl era möjliga förhåll-
ningssätt till detta.

När Sverige ratifi cerade barnkonventionen förband regeringen sig att 
följa fl era mycket långtgående artiklar. Artikel fyra anger t.ex. att kon-
ventionsstaterna ska genomföra alla lämpliga åtgärder för att tillgodose 
de rättigheter som konventionen erkänner. Artikeln har uttolkats enligt 
följande: 

”Staten är ansvarig för att förpliktelserna fullföljs och svarar för tillkortakom-
manden i landet i förhållande till konventionen. Landets inre förvaltnings-
struktur har därvidlag ingen betydelse.4”

I linje med en sådan skrivning skulle man kunna tänka sig att föra upp 
en rad utbildningar på en lista. I remissrundan fi ck remissinstanserna ta 
ställning till ett förslag på sådana utbildningar (bilaga 1). En tolkning av 
remissinstansernas yttranden gav vid handen att utöver de utbildningar 
som fanns i förslaget måste samtliga utbildningar inom hälso- sjukvårds-
området ingå. Konstnärliga utbildningar, samt bibliotekarie-, media- och 
journalistutbildningar bör också fi nnas med. Dessa utbildningar är också 
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lätta att motivera utifrån konventionens artiklar. Men för att ta fasta på 
konventionens anda måste man även överväga t.ex. ekonomutbildningar 
och tekniska utbildningar samt överhuvudtaget utbildningar där studen-
terna efter sin utbildning kommer att fatta beslut som har betydelse för 
barn. Det skulle betyda att de allra fl esta utbildningar i så fall skulle be-
röras.

Flera lärosäten framhöll emellertid i remissen att det måste innebära 
en utmaning att frågor om barnens rätt fi nns med i utbildningen. Det 
får inte bara vara ett inslag som motiveras av ett direktiv och som stannar 
vid det och därmed blir en läpparnas bekännelse. Exempelvis pekar både 
Växjö och Linköpings universitet samt högskolan i Gävle på den fara som 
fi nns med att mekaniskt föra in barnkonventionen i en utbildning. Om 
inte lärare och studenter uppfattar den som relevant fi nns det risk för en 
rekyl. Högskolan i Kristianstad antyder också att det kan vara svårt att 
levandegöra ett barnperspektiv i utbildningar som inte i övrigt innehåller 
något om barn. 

Det synsätt som Borås högskola, Karlstads och Linköpings universitet 
redovisat (ovan) innebär att barnkonventionen inom den högre utbild-
ningen måste hanteras på ett bredare sätt än att peka ut utbildningar som 
i första hand bör behandla barnkonventionen. Det är i så fall angeläget att 
barnkonventionen i enlighet med andan i konventionen görs till en ange-
lägenhet för alla som bidrar till att bygga samhället. Då är det inte relevant 
att göra en lång lista över de utbildningar där personer efter sin examen 
någon gång kommer att fatta beslut som får konsekvenser för barn, efter-
som det inte är möjligt att förutse vilka personer, i vilken utbildning, som 
efter sin examen kommer att arbeta med barn eller fatta beslut som får 
konsekvenser för barn. En sådan lista riskerar alltid att vara för kort, men 
för lång för att vara läsbar. 

Högskoleverket har också den uppfattningen att undervisning om 
barnkonventionen bör behandlas i ett bredare perspektiv och inte avgrän-
sas till ett fåtal utbildningar, eftersom det kan antyda att den inte är en 
angelägenhet för andra utbildningar.

Samtidigt ger remissvaren vid handen att det måste göras insatser för 
att sprida kunskap om och ytterligare stärka barnkonventionens roll vid 
lärosätena. Högskoleverket menar dock att det är viktigt att ta hänsyn 
till de principer som används för att styra den högre utbildningen när ett 
sådant arbete genomförs. Detta styrsystem bygger för närvarande på att 
regering och riksdag utövar en begränsad innehållslig styrning över den 
högre utbildningen. Bland annat förutsätts regering och riksdag avstå 
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från att formulera kursplaner. Den innehållsliga styrningen som riksdag 
och regering utövar utgår istället från de mål som formulerats i examens-
ordningen. Högskoleverket menar att det styrsystem som för närvarande 
tillämpas i den högre utbildningen även i fortsättningen ska råda och 
också gälla för barnfrågorna. Verket anser att det är en lösning som är mer 
önskvärd för universitet och högskolor och i längden mer utvecklande för 
kunskapsområdet. 

Nackdelen med att integrera barnfrågorna med andra frågor är ju dock 
att det tar längre tid för dem att få genomslag och att integreringen av frå-
gorna i undervisningen är beroende av det intresse som kan skapas, vilket 
kan vara lite olika.

Högskoleverket föreslår därför att regeringen överväger att komplettera 
detta breda förhållningssätt med ytterligare åtgärder.  Jämställdhetsfrå-
gan har till exempel föranlett en revidering av examensmålen. Om det 
är regeringens uppfattning att FN:s barnkonvention på ett tydligare sätt 
ska fi nnas med i utbildningar som förbereder för arbete med barn är det 
viktigt att en översyn av examensmålen görs. Högskoleverket menar också 
att högskolans lärare behöver få möjlighet till fortbildning för att bättre 
kunna ta till vara barnperspektivet. Slutligen behövs mer forskning inom 
barnområdet för att barnperspektivet bättre ska kunna tillgodoses inom 
undervisningen.
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Vad har barns rättigheter med 
högre utbildning att göra?

Några refl ektioner omkring högskolors och 
universitets delaktighet i den nationella strategin 
för förverkligande av FN:s konvention om barnets 
rättigheter.

Solveig Hägglund och Nina Thelander

I den nationella strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets 
rättigheter som riksdagen beslutade om 1999, anges utbildning och fort-
bildning för olika yrkesgrupper vara viktiga delstrategier5. Det gäller 
yrkesgrupper som antingen möter barn i sin yrkesutövning, eller som i 
sitt arbete har att fatta beslut som får konsekvenser för barn och ungas 
livsvillkor. Som delar av utbildningssystemet får universitet och hög-
skolor härigenom ett särskilt ansvar för strategins genomförande, dels 
för att identifi era utbildningar som bör komma ifråga för undervisning 
om barnkonventionen, dels för att besluta om hur undervisningen ska 
genomföras. 

Uppgiften att avgränsa vilka utbildningar som bör komma ifråga kan 
synas enkel att besvara. Utbildningar som leder till yrken inom verksam-
heter med och för barn och unga, som till exempel lärare, socialarbetare 
och yrken inom vården är lätta att identifi era. Men hur är det med jour-
nalister, ingenjörer och arkitekter? Visserligen är deras yrkesutövning inte 
direkt riktad mot barn, men i stor utsträckning kommer den nyhetsbe-
vakning, de maskiner och de bostadsområden de planerar och utformar, 
att bli en del av barns och ungas vardagsverklighet. Ska deras utbildning 
också innehålla undervisning om barns rättigheter? Ska deras kurser 
innehålla samma saker och läggas upp på samma sätt, som de kurser om 
barnrättsfrågor som blivande lärare läser? 

Vi tror att frågan om vilka studentgrupper som särskilt bör uppmärk-
sammas på och utbildas i konventionen om barnets rättigheter och hur 
detta ska ske, behöver förankras i en mer övergripande idé om hur högsko-
lor och universitet överhuvudtaget ska förhålla sig till konventionen. Är 
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barnets rättigheter alls en angelägenhet för högre utbildning, eller är detta 
något som andra myndigheter och institutioner har att hantera? I den här 
artikeln lyfter vi fram några av de frågor som vi menar vara relevanta att 
ställa i en diskussion om relationen mellan högre utbildning och konven-
tionen om barnets rättigheter. Vi gör det utifrån en idé om att universitet 
och högskolor är en del av samhället och dess utbildningssystem och att 
de därför också har ansvar, inte enbart för att FN:s konvention om barnets 
rättigheter6 ska fi nnas med i ett urval relevanta kurs- och studieplaner, 
utan också för att refl ektera över och klargöra sin roll i den nationella stra-
tegi som tagits fram för att förverkliga konventionen. 

Barnrättskonventionen och högskolans uppdrag 
I strategin, liksom i det aktuella regeringsuppdraget till högskoleverket, 
betonas högskolans kunskapsförmedlande roll. Man tänker sig att barn-
rättsfrågorna ska utgöra en del av innehållet i särskilt identifi erade utbild-
ningar för särskilt identifi erade studenter, nämligen de som i framtiden 
kommer att arbeta med barn. Medan högskolan på så sätt ges ansvaret för 
att barnrättsfrågorna kommer in i grundutbildningarna, har ansvaret för 
fortbildning främst lagts hos barnombudsmannen (BO) som sedan 1999 
har haft särskilda medel för att, i samråd med kommuner, landsting och 
myndigheter, planera och genomföra fortbildning för berörda yrkesgrup-
per. 

När man i strategin identifi erar högre utbildning som förmedlare av 
kunskap och information om barnkonventionen, ser man alltså högsko-
lan som ett pedagogiskt redskap för att åstadkomma detta. Men eftersom 
högskolan självständigt fattar beslut om innehåll i kurser och program är 
det inte möjligt att centralt dirigera hur och var barnrättsfrågorna konkret 
ska gestaltas i undervisningen. Uppdraget att förmedla innehåll och inten-
tioner i FN:s barnkonvention till ”rätt” målgrupp studenter måste därför 
tolkas och förankras av högskolorna själva inom ramen för hur man ser på 
sina uppgifter och sitt övergripande samhällsuppdrag, så som de gestaltas 
i forsknings- och undervisningsverksamhet och i samverkan med det om-
givande samhället7. Utan att gå in på de tre olika uppdragen i detalj, kan 
vi konstatera att de är integrerade med varandra och att de planeras och 
genomförs såväl inom högskoleinstitutionerna som i samverkan med det 
omgivande samhället och inom ramen för internationella kontakter. 

I det här perspektivet blir det uppenbart att högskolans roll relativt 
barnrättsfrågorna inte kan begränsas till att uteslutande handla om att 



27

undervisa om konventionen på olika kurser och program. Uppdraget 
innebär också att betrakta konventionen, dess historia, dess existens och 
dess implikationer för utbildning och annan social och kulturell verk-
samhet, som ett eget kunskapsområde. Dess gränser överlappar andra 
kunskapsområden och dess epistemologiska kontext bestäms av en mång-
vetenskaplig grund. Som ett självständigt kunskapsområde har det också 
nära anknytning till konkreta verksamheter i samhället där barns till-
varo uppmärksammas och påverkas. Högskolans tredje uppgift innebär 
här en aktiv högskoleroll där man etablerar plattformar för kritisk dialog 
omkring och uppföljning av verksamheter för och med barn. Forskning 
i syfte att fördjupa och bredda kunskaper om barns rättigheter som idé 
och praktik, som teori och som tillämpning blir i det här perspektivet en 
självklar del i uppdraget.

Att ge högskolan uppdraget att undervisa om barns rättigheter innebär 
alltså något mer än att delegera informationsspridning. Med uppdraget 
följer högskolans ansvar att se över undervisningens kunskapsbas med 
hjälp av de vetenskapliga redskap som högskolan förfogar över och be-
härskar. En sådan, vidare, tolkning av uppdraget innebär att högskolan – 
förutom att se till att kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter 
förmedlas och sprids – bidrar till att ge barnrättsfrågorna en ”akademisk 
kunskapsstatus”, och en vetenskapligt legitim forskningshemvist.  

Barnets rättigheter, studentens rättigheter och 
mänskliga rättigheter
Högskolans roll i relation till FN:s konvention om barnets rättigheter 
kan också betraktas i ett studentperspektiv. När unga människor lämnar 
gymnasieskolan tar högskolan över och förvaltar och fördjupar de insikter 
om barns mänskliga rättigheter, inklusive rätten till delaktighet och in-
fl ytande, som tidigare utbildningsinstitutioner haft som uppdrag att lägga 
grunden till. Ett sätt att göra det på, är att utveckla former för student-
infl ytande. Detta är ett område som, tillsammans med jämställdhet och 
etnisk mångfald, betonas som centrala kvalitetsdimensioner i universitets 
och högskolors verksamhet. På många håll arbetar man också aktivt med 
att fi nna former för ett ökat studentinfl ytande, där studenter betraktas 
”... som medaktörer i skapandet av kunskap ...”.8

Hur kan vi betrakta relationen mellan högskolans uppdrag att å ena 
sidan skapa former för studentinfl ytande, och å andra sidan förmedla och 
utveckla kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter? Vi tror 
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att det fi nns beröringspunkter mellan uppdragen. Den student som vi vill 
göra delaktig i kunskapandet på högskolan är samma student som redan 
har erfarenhet av utbildningssystemets förmåga – eller brist på förmåga 
– att skapa utrymme och möjligheter till delaktighet. De studenter som 
kommer till högskolan har alltså något att berätta, inte bara om delaktig-
het och infl ytande utan också om hur praktisk demokrati kan se ut i skol-
vardagen över huvudtaget. På så sätt fungerar studenten – vare sig man 
synliggör det eller ej – som en länk mellan olika delar av utbildningssyste-
met, när det gäller rättighetsfrågor såväl som när det gäller andra aspekter 
av studie- och arbetsmiljön. 

Man kan också se det så, att när den unga människan har fyllt 18 år 
övergår konventionen om barnets rättigheter från att vara det dokument 
som beskriver de egna rättigheterna till att bli ett dokument om rätt-
tigheter för andra. Konventionen ersätts nu av fl era mellanfolkliga över-
enskommelser både på global och regional nivå. Till de viktigaste globala 
dokumenten hör FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighe-
terna (1948), FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter (1966) samt FN:s konvention om de medborgerliga och poli-
tiska rättigheterna (1966). 

Ett studentperspektiv på högskolan och barnrättsfrågorna synliggör 
alltså två slags sammanhang. Ett handlar om studenterna som bärare av 
erfarenheter av och i utbildningssystemet under en lång rad år, erfarenhe-
ter som både säger något om hur de har upplevt sina skolmiljöer och vad 
de har lärt sig där, bland annat om delaktighet och infl ytande. Ett annat 
sammanhang kan beskrivas i termer av en värdegemenskap, där FN:s 
konvention om barnets rättigheter i en mening är unik därför att den 
riktar sig till barn och unga, men som också representerar ett fundament 
av allmängiltiga och grundläggande värden för mänsklig och samhällelig 
verksamhet, värden som återfi nns i andra dokument om rättigheter. 

Båda dessa sammanhang tror vi kan utnyttjas för att förankra upp-
draget att förmedla kunskap och information om FN:s konvention om 
barnets rättigheter i högskolan. Hos studenterna genom att möta dem 
som kompetenta medarbetare, vars tidigare utbildningserfarenheter är 
relevanta, inte bara när det gäller deras kunskaper i matematik och språk, 
utan också deras erfarenhet av och förmåga till att aktivt delta i att ut-
veckla demokrati och delaktighet. Studentinfl ytande som en dimension i 
högskolans kvalitetsarbete handlar då inte bara om ett demokratiprojekt 
avgränsat till högskolan, utan om ett livslångt lärandeprojekt där univer-
sitet och högskolor ingår som en av fl era ”stationer”. 
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Det andra sammanhanget, det om det gemensamma värdefundamen-
tet för fl era olika rättighetsdokument, tror vi är viktigt att synliggöra i 
undervisningens innehåll. Inte enbart i den meningen att likheter i doku-
menten lyfts fram, utan också genom att deras unika historia och inne-
håll klargörs. Konventionen om barnets rättigheter kan betraktas som 
ett dokument som inte angår högskolan eftersom den handlar om barn. 
Genom att sätta in konventionen i ett övergripande kunskapsområde som 
behandlar demokrati och mänskliga rättigheter, får dess innehåll ett sam-
manhang som legitimerar dess plats i högre utbildning. 

Konventionens innehåll – implikationer för 
innehållsfokus i undervisningsinnehåll?
Hittills har vi berört frågor om hur uppgiften att integrera barnrätts-
frågorna i högskoleutbildningen kan förstås, utan att titta närmare på 
konventionens faktiska innehåll. Vad handlar den om? Finns där några 
teman eller dimensioner som skulle kunna användas för att differentiera 
innehållsfokus i den högre utbildningens undervisning? 

 Man brukar lyfta fram fyra grundprinciper i konventionen, principer 
som FN-kommittén har betonat som centrala och grundläggande och 
som också är vägledande för reformarbetet i de länder som skrivit under 
konventionen9. Grundprinciperna utgörs av artikel 2 om icke-diskrimine-
ring, att alla barn oavsett ras, kön, etnicitet, ålder eller religion ska åtnjuta 
sina rättigheter;  artikel 3 om att alla beslut som fattas och som har konse-
kvenser för barns liv och tillvaro, ska utgå från barnets bästa; artikel 6 om 
rätten till liv, överlevnad och utveckling, samt artikel 12, om rätten till 
delaktighet och infl ytande och rätten att föra fram sina synpunkter.  

De fyra grundprinciperna återger inte bara det centrala innehållet i 
konventionen utan också två perspektiv på barnet, barnet som objekt 
och som subjekt, barnet som behöver skydd och är beroende respektive 
barnet som är självständigt och oberoende. De två bilderna av barnet har 
diskuterats i litteraturen. Samtidigt som man pekat på problem med de 
motsatta bilderna av barnet, har man också framhållit att de illustrerar de 
spänningsfält mellan behovet av en trygg och beskyddande omgivning å 
ena sidan och en ökande förmåga att agera på egen hand å den andra, som 
det växande barnet med nödvändighet befi nner sig i10. 

De olika artiklarna i konventionen betonar objekt-subjekt-bilderna i 
varierande grad. Artikeln om barnets bästa liksom den om rätten till liv, 
överlevnad och utveckling är exempel på artiklar där barnet betraktas som 
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objekt. Här betonas barnets behov av att ha vuxna och myndigheter som 
beskyddar dem och som skapar en omgivning utan faror. Artikeln om 
rätten att föra fram åsikter och bli lyssnad till framställer däremot barnet 
som aktör och subjekt. I fi guren nedan har vi placerat de fyra huvudprin-
ciperna som innehållsliga teman, vilka i sin tur kan ordnas parvis längs två 
dimensioner; barnet som objekt och beroende av andra, respektive barnet 
som subjekt och oberoende aktör.

Figur 1. Fyra principer och två dimensioner i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Möjligen innebär den här uppdelningen att vi hårdrar tolkningen av 
de fyra principernas grundperspektiv på barnet, men den illustrerar en 
tänkbar modell för diskussioner om vilka delar av konventionens innehåll 
som bör prioriteras för mer djupgående analyser, kritiska refl ektioner och 
problematiseringar i olika utbildningar. För blivande lärare, som i sin yr-
kesverksamhet kommer att hantera både lärandeprocesser hos barnet och 
dess villkor, är båda dimensionerna och dess ömsesidiga relation viktiga 
att förstå i ett barnrättsperspektiv, men möjligen är de artiklar som lyfter 
fram barnet som subjekt mer intressanta. För blivande jurister är sannolikt 
en problematisering av innebörder i barnets bästa centralt. För sjuksköter-
skor, dietister och läkare kan en fördjupning av hur man ska förstå rätten 
till liv och hälsa vara särskilt meningsfullt. Och för ingenjörer och arki-
tekter kan diskussioner om vad barns rätt till trafi k- och boendemiljöer 
med minsta möjliga risk för skador och olyckor innebär för utveckling av 
produkter och miljöer, ge nya och viktiga perspektiv på teknik.
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Innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter har relevans för 
de fl esta utbildningar som bedrivs vid högskolor och universitet. Genom 
att identifi era delar av konventionen som har särskild relevans för de stu-
derandes kommande yrkesverksamhet, tror vi att man både tydliggör en 
fördelning av uppdraget att förverkliga konventionen och åstadkommer 
meningsfullhet i undervisningen. 

Till sist
Vi har i den här artikeln förmedlat några refl ektioner i anslutning till frå-
gan om högskolans uppdrag i relation till den nationella strategin för att 
förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. Sammanfattningsvis 
har vi lyft fram att högskolans övergripande samhällsuppdrag innebär, att 
ansvar för att undervisa och informera om konventionen också innebär 
ansvar för att utveckla den kunskapsbas från vilken undervisningen tar 
sin utgångspunkt. I det arbetet blir forskning och samverkan med det 
omgivande samhället nödvändigt. Vi har också diskuterat de samman-
hang inom vilka barnrättsfrågorna kan synliggöras inom universitet och 
högskolor. Här pekade vi på studentinfl ytande som ett viktigt begrepp 
och värdegemenskap som ett annat för att förankra barnrättsfrågorna hos 
studenter och i undervisningen. Slutligen försökte vi oss på att formulera 
en modell för hur man kan differentiera innehållet i konventionen för att 
diskutera vilket fokus som är meningsfullt att synliggöra i olika utbild-
ningar.

Dessa tre aspekter faller tillbaka på det faktum att om kunskap om 
FN:s konvention om barnets rättigheter ska förmedlas, förankras och ut-
vecklas inom högskolans verksamhet på ett effektivt och ”hållbart” sätt, 
så sker det på högskolans villkor och inom ramen för dess samhällsupp-
drag att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. 

Eftersom den handlar om barn är det inte ovanligt att konventionen om 
barnets rättigheter får ett skimmer av känslosamhet och sentimentalitet 
omkring sig. I slutet av sin bok om solidaritet skriver Sven-Eric Liedman 
om framtidstro respektive framtidspessimism när det gäller solidaritet 
mellan människor och över generationer11. Ett av de handlingsmål han 
föreslår för att aktivt förankra och befästa solidaritet är ”... att inte låta so-
lidariteten bli enbart känslosam utan förankra den i kraftfulla institutio-
ner” (sid 117). Vi betraktar högskolan som en sådan kraftfull institution. 
Genom att förankra och integrera idén om barns rättigheter i Högskolans 
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konkreta och långsiktiga verksamheter kan den känslosamma framtoning 
som ibland omger barnrättsfrågorna, och som ibland gör dem fl yktiga och 
hemlösa i konkret politik, balanseras. Genom att ge högskolan en själv-
ständig roll i samhällets gemensamma projekt att förverkliga konventio-
nen om barnets rättigheter, bäddar man för att ge barnrättsfrågorna en 
varaktig och tydlig hemvist, något som vi tror är viktiga förutsättningar 
både för politiska och kunskapande aktiviteter. 
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Den goda viljan 
– om barnkonventionen i 

juristutbildningen

Johanna Schiratzki

1 kap. 9 § Högskolelagen (1992:1434) 
”Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem …”

”A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing 
at, for it leaves out the one country at which humanity is 
always landing.”

      Oscar Wilde

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventio-
nen, har en given plats i svensk juristutbildning. Konventionen är en av 
de internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter som den 
svenska staten har ingått. Den ingår därmed i de rättskällor som den som 
studerar svensk rätt vid juristlinjen eller någon annan rättsutbildning bör 
komma i kontakt med. Att barnkonventionen ingår i det svenska rätts-
källematerialet och i utbildningen hindrar dock inte att konventionens 
roll i utbildningen är motsägelsefull. Konventionens motsägelsefulla roll 
hänger samman med dess legala status i Sverige och konventionens ut-
formning. 

Barnkonventionen i svensk rätt
De förpliktelser den svenska staten åtar sig genom att tillträda en interna-
tionell konvention kan inordnas i svensk rätt på tre skilda sätt. Dessa är: 
inkorporering, transformation och fördragskonform tolkning.12 Vilken 
legal betydelse en internationell konvention får för den svenska rätten 
beror till viss del på konventionens utformning men framförallt på vilket 



34

sätt konventionen implementeras, dvs. inordnas i svensk rätt. Sker det 
genom inkorporering innebär detta att den internationella överenskom-
melsen oförändrad förs in i den nationella rättsordningen. Inkorporering 
har blivit vanligare under det senaste decenniet. Två exempel på konven-
tioner som inkorporerats är den europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna samt 
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella 
adoptioner. Att dessa konventioner är inkorporerade i svensk rätt betyder 
att den autentiska konventionstexten är gällande som svensk lag och, till 
skillnad från t.ex. barnkonventionen, måste beaktas av domstolar och 
andra myndigheter.

Den andra metoden för implementering är transformation. Den inter-
nationella förpliktelsen ges då en nationell motsvarighet genom svensk 
lagstiftning. Två exempel på konventioner som implementerats genom 
transformation är Haagkonventionen om de civila aspekterna på inter-
nationella bortföranden av barn och Europarådets konvention om erkän-
nande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad av barn samt om 
återställande av vård av barn. Dessa är införlivade i svensk lag genom lagen 
1989:14 om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgö-
randen m.m. och om överfl yttning av barn.13

Det tredje sättet för implementering är fördragskonform tolkning. För-
dragskonform tolkning kan betyda att riksdagen godkänner regeringens 
proposition om en ny folkrättslig förpliktelse och därvid utgår från att 
normharmoni föreligger.  Den folkrättsliga förpliktelsen som sådan leder 
då inte till ny svensk lagstiftning. Istället anses den svenska rätten stå i 
överensstämmelse med den folkrättsliga förpliktelsen. Barnkonventionen 
är ett exempel på en internationell konvention som ratifi cerades genom 
att riksdagen bekräftat att normharmoni mellan konventionen och svensk 
lag föreligger. Genom ratifi ceringen av barnkonventionen har den svenska 
staten iklätt sig en internationell folkrättslig förpliktelse att följa konven-
tionen. Det åligger därmed riksdag och regering att anpassa den svenska 
normgivningen till barnkonventionens innehåll (artikel 4 barnkonventio-
nen). Men domstolar och förvaltningsmyndigheter som utövar sin makt 
”under lagarna” är inte direkt bundna av barnkonventionen eftersom dessa 
bestämmelser inte utgör svensk lag. En annan sak är att domstolar och 
andra myndigheter ska tolka svenska författningar i fördragsvänlig anda 
och att de enligt allt fl er svenska författningar åläggs att beakta barnets 
bästa. 
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Barnkonventionen är inte en lag
Barnkonventionen är införlivad i svensk rätt genom att riksdagen presu-
merat att normharmoni föreligger. Det betyder att barnkonventionen har 
en jämförelsevis begränsad betydelse för svensk rättstillämpning. Till 
skillnad från t.ex. den europeiska konventionen om de mänskliga rätt-
tigheterna är barnkonventionen inte direkt tillämpbar i domstolar. Här 
är det svenska lagar och författningar som tillämpas. Förklaringen till att 
barnkonventionen inte är införlivad i svensk rätt genom inkorporering, 
och den autentiska konventionstexten därför inte är direkt tillämpbar i 
domstol etc., är att konventionen innehåller många relativt vaga formu-
leringar.14 

Som ett exempel på barnkonventionens vaghet kan nämnas att kon-
ventionen saknar en entydig defi nition av barn. Förvisso omfattas alla 
födda barn av barnkonventionen. Däremot tiger konventionen still i den 
laddade frågan om det ofödda barnets ställning.15 Inte heller sätter barn-
konventionen någon gräns för när en ung människa upphör att vara barn. 
Förvisso stadgas i artikel 1 att med barn avses varje människa under 18 år. 
En reservation görs dock med hänvisning till nationell rätt. Om barnet 
enligt tillämplig lag blir myndigt före 18 års ålder så upphör den legala 
barndomen vid denna ålder. En konsekvens av att barndomen upphör vid 
låg ålder är att unga människor kan undantas från regler som syftar till 
att skydda barn. Ett exempel är nioåriga fl ickor och trettonåriga pojkar 
som uppfattas som ”religiöst myndiga” i bl.a. Iran. En följd härav är att de 
är straffmyndiga enligt till exempel den iranska tolkningen av muslimsk 
straffrätt.16 

Ytterligare ett argument mot att barnkonventionen skulle inkorporeras 
som en svensk lag är att den innehåller ett stort inslag av artiklar vilka 
siktar till ett gradvist genomförande och som därför är svåra att tolka av 
domstol.17 Barnkonventionens genomförande betraktas därför som en 
politisk och inte en rättslig process.18

Att barnkonventionens genomförande ses som en politisk process är 
ett skäl till att barnkonventionens ställning och funktion på juristut-
bildningen är motsägelsefull. I princip bygger juristutbildningen på en 
vision av rättsordningen som politiskt obunden. Även om denna vision 
i många fall naggats i kanten är det en strävan inom rättstillämpning 
och juristutbildning att skilja rättsliga verktyg från politiska. Här ska 
på en gång sägas att svensk rätt i de fl esta fall väl speglar konventionens 
innehåll och i fl era fall går längre, dvs. tillerkänner barn fl er och framfö-
rallt tydligare rättigheter än vad konventionen gör. Frågan blir då, varför 
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behövs kunskap om barnkonventionen på juristutbildningen? Räcker inte 
svensk rätt?

Ett svar som ligger nära till hands är att liksom den svenska barnkom-
mittén hävda att barnkonventionen uttrycker världssamfundets kollek-
tiva syn på barn och ungdom och därmed utgör vår tids samhälleliga 
barnperspektiv.19 Stämmer det? 

Barnkonventionens internationella status – enighet 
med reservation 
Sant är att barnkonventionen är en konvention med nästintill universellt 
stöd. Endast två av världens erkända stater har ännu inte ratifi cerat kon-
ventionen. Dessa är Somalia och USA.20 Att fl era av de stater som tillträtt 
konventionen har gjort det med omfattande reservationer lyfts däremot 
sällan fram. Allmänna reservationer har gjorts av Afghanistan, Brunei, 
Iran, Indonesien, Kuwait, Mauretanien, Oman, Qatar, Saudi-Arabien 
och Syrien. Dessa stater har reserverat sig mot alla delar av konventionen 
som är oförenliga med religiös rätt eller lokal lagstiftning. Reservationer 
mot artiklarna 14, om barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och reli-
gionsfrihet, och 21, om barnets bästa i samband med adoption har gjorts 
av en rad stater.21 Reservationerna visar att konventionsstaternas ambition 
att följa barnkonventionen fullt ut varierar. Inte alla stater har åtagit sig 
att följa samtliga av konventionens artiklar. FN:s barnkommitté (artikel 
43) har mandat att uppmana en stat att dra tillbaka sina reservationer 
men kommittén kan inte föreskriva att enskilda konventionsstater ska vara 
bundna av artiklar som staten tidigare har reserverat sig mot. Det har inte 
heller varit aktuellt att vägra stater som avgivit omfattande reservationer 
tillträde till konventionen.

I polemik med den svenska barnkommittén kan därmed hävdas att 
världssamfundets syn på barnperspektivet är tämligen splittrad. Ett ex-
empel är synen på barnäktenskap, ett annat religionsfrihet. Sammantaget 
har gjorts gällande att barnkonventionen rymmer ”mycket konsensus av 
liten (rättslig) substans”.22

Värdet av konsensus 
Kritiken till trots bör värdet av denna konsensus inte underskattas. Själv-
fallet har det ett egenvärde att representanter för världens alla stater har 
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kommit överens om att barnfrågor ska stå på dagordningen. Begränsat till 
svensk rätt kan vi konstatera att barnkonventionen har påverkat svensk 
rätt. Det har blivit vanligare att i lag hänvisa till barnets bästa och i la-
gens förarbeten till det s.k. barnperspektivet. Det hindrar inte att oklarhet 
råder om vad principen om barnets bästa ska resultera i. Det fi nns också 
en ovilja att ”ta in” de begränsningar som gäller för vad rätten kan åstad-
komma.

Barnkonventionen i undervisningen
Oaktat att barnkonventionens politiska dimension kan uppfattas som 
problematisk i juristutbildningen och oberoende av att svensk rätt i 
många fall går, minst, lika långt som barnkonventionen, kan konventio-
nen fungera som ett pedagogiskt verktyg. I min pedagogiska verksamhet 
hänvisar jag i läroböcker och föreläsningar till barnkonventionen. Under 
seminarier om barnrättens rättskällor diskuterar vi exempelvis samspelet 
mellan internationella och nationella rättskällor. Här uppmärksammas 
särskilt hur barnkonventionen fått genomslag i svensk lagstiftning och 
rättstillämpning. På ett praktiskt plan undersöker vi på vilka områden 
det föreligger diskrepans mellan barnkonventionens påbud och barns 
situation i Sverige. Här jämför vi de offi ciella svenska rapporterna till 
FN:s kommitté för barnets rättigheter med Rädda Barnens s.k. skuggrap-
port, bl.a. uppmärksammar vi invandrarfl ickors situation.

Ofta använder jag också barnkonventionens artiklar som ett avstamp 
för att ge studenterna en fi ngervisning om varför en specifi k rättsregel 
fi nns till. Ett exempel är barnkonventionens artikel 7. Artikel 7 stadgar 
att ett barn har rätt att så långt som möjligt få vetskap om sina föräldrar 
och att bli omvårdad av dem. En sådan hänvisning underlättar förståel-
sen av den svenska föräldrabalkens regler, vilka stadgar att föräldraskap 
ska fastställas men inte ger svar på frågan varför det är viktigt att så sker. 
På liknande sätt kan artikel 8 om barnets rätt till identitet, namn och 
släktförhållande användas för att förklara den svenska namnlagens syfte. 
Artikel 5 om föräldrars ansvar för sina barn och artikel 18 om föräldrars 
gemensamma ansvar för sina barn belyser den svåra balansgången mellan 
vårdnad om barn som en samarbetsform mellan föräldrar respektive ett 
”kvitto” på föräldraskap.

Andra artiklar leder till mer komplexa frågeställningar när de används 
som pedagogiska verktyg. Ett exempel är artikel 14 i barnkonventionen 
om barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Hur 



38

ska vi förstå sambandet mellan barnets rättigheter enligt artikelns första 
stycke, där det stadgas att barnet har rätt till just tankefrihet, samvets-
frihet och religionsfrihet, och artikelns andra stycke vilket stadgar att: 
”Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas och, i förekommande 
fall, vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter att, på ett sätt som är 
förenligt med barnets fortlöpande utveckling, ge barnet ledning då det 
utövar sin rätt”? Och hur ska vi tolka artikelns tredje stycke: ”Friheten att 
utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar 
som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den all-
männa säkerheten, ordningen, folkhälsan eller den allmänna sedligheten 
eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter”?

Här blir barnkonventionens betydelse i juristutbildningen snarast att 
visa på barnrättens komplexitet och vilken grannlaga uppgift det är att 
balansera makt och rätt i ett demokratiskt samhälle. Barnkonventionen 
pekar vidare på ett behov av att diskutera grundläggande värderingar i 
utbildningen – och att ge studenterna verktyg för att hantera sådana vär-
deringar i sin senare yrkesutövning. Här kan barnkonventionen också ses 
som en väckarklocka som påminner om att rättsordningens uppgift är att 
tillhandahålla regler anpassade för alla – stora som små, män som kvin-
nor, rika som fattiga etc. Studenternas reaktion varierar från student till 
student. I de fl esta fall reagerar de med intresse och uppskattar det ”bre-
dare” angreppssätt som barnkonventionen möjliggör.

Utopia
I ett något annorlunda perspektiv illustrerar barnkonventionen Costas 
Douzinas tes om mänskliga rättigheter som ett uttryck för en utopisk 
längtan efter ett samhälle där ingen är förnedrad eller ringaktad.23 Som 
Douzinas konstaterar har idén om mänskliga rättigheter – för barn och 
vuxna – triumferat som en princip för mänsklig samvaro under det sista 
århundradet. Men parallellt med att principen om mänskliga rättigheter 
för alla har vunnit ett globalt erkännande ökar övergreppen mot männis-
kor. En förklaring till denna paradoxala utveckling är att den ursprungliga 
drömmen om det goda samhället, som kravet på mänskliga rättigheter 
står för, har gått upp i rök. Drömmen har förhandlats, dokumenterats och 
byråkratiserats och förlorat mening och innebörd. Drömmaren själv har 
vaknat upp till en ny värld, en värld där drömmar förvandlats till krav på 
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rättigheter. Rättigheter som alltför ofta kan kritiseras för att vara konfl ikt-
drivande och formulera ologiska och motsägelsefulla mål.24 

Slutligen kan påminnas om att det faktum att barnkonventionen läm-
nar tydliga spår i svensk rätt inte hindrar att oklarhet råder om hur t.ex. 
principen om barnets bästa ska tolkas. Här krävs ytterligare forskning för 
att vi ska få en mer fullständig bild av hur barnkonventionen ska förstås 
och för att undervisningen om barnkonventionen ska kunna sägas vila på 
vetenskaplig grund. 

Referenser
Alston P. (ed.., The Best Interests of the Child, Clarendon Press, 1994.

An-Naim A.A. Cultural Transformation and Normative Consensus on 
the Best Interests of the Child, I: Alston, P. (ed.), The Best Interests of the 
Child, Clarendon Press, 1994.

Bring O. & Mahmoudi S. Sverige och folkrätten, Norstedts Juridik, 
1998.

Douzinas C. ”Human Rights and Postmodern Utopia” Law and Critique 
11, s. 219–240, 2000.

Gras J. Monitoring the Convention on the Rights of the Child, The Faculty 
of Law of the University of Helsinki & The Erik Castrén Institute of In-
ternational Law and Human Rights, 2001. 

Schiratzki J. Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige – en rättsvetenskaplig 
undersökning, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Skriftse-
rien nr 63, 2000.

Schiratzki J. Muslimsk familjerätt, Norstedts Juridik 2001.

Schiratzki J. Barnrättens grunder, Studentlitteratur, 2002.

SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet.

www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf. 





41

Barnmiljöundervisning vid 
avdelningen för miljöpsykologi, 

Lunds Tekniska Högskola

Thorbjörn Laike

Inledning
Redan år 1900 proklamerade Ellen Key Barnens århundrade. Barnkon-
ventionen kom 1989. Under dessa nittio år har det skett genomgripande 
förändringar av barns situation i vårt samhälle. Bland annat vistas dagens 
barn i många olika miljöer redan från tidig ålder. Kort sagt, barnens mil-
jösituation är komplex. För att förstå barnens situation och kunna handla 
utifrån barnkon ventionens intentioner är kunskap om förhållandena av 
stor vikt, och under 1900-talet har det bedrivits mycket forskning inom 
åtskilliga discipliner som på olika sätt belyst barnets situa tion i en förän-
derlig omvärld. Jag vågar påstå att vi idag vet en hel del om barns rela-
tion till miljön. Den existerande kunskapen måste, för att bli ett effektivt 
redskap, nå ut till människor i samhället, och jag har blivit ombedd att 
beskriva hur vi för ut kunskap om barn i den utbild ning som bedrivs vid 
avdelningen för miljöpsykologi vid Lunds Tekniska Högskola. Då hu-
vudsyftet med denna antologi är att föra fram barnkonventionens roll i 
undervisningen, vill jag framhålla, att i vårt fall handlar det inte om att 
explicit beskriva barnkonventionen, det anser jag faller inom ramen för 
juridik och förvaltning, utan snarare dess anda, dvs. att barn har rätt-
tigheter och att barn måste förstås som självständiga subjekt, som vilka 
andra männi skor som helst (artikel 3 och 12 barnkonventionen, Plan och 
bygglagen kapitel 1:1 och 2:2). Miljöpsykologin som ämne har under hela 
sin existens försökt föra in den humana aspekten i studiet av den fysiska 
miljön. För att kunna förklara detta tror jag det är viktigt att ge en kort 
bakgrund till ämnets uppkomst och utveckling innan jag mer detaljerat 
beskriver den undervisnings verksamhet vi bedriver. 
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Bakgrund
Avdelningen för miljöpsykologi är, liksom ämnet, en förhållandevis ny 
företeelse vid Lunds Tekniska Högskola. Först 1980 blev avdelningen en 
självständig enhet med examinationsrätt. Fram till denna tidpunkt hade 
avdelningen funnits inom ämnet Formlära. Ämnets framväxt skedde 
under en tid när miljön började uppmärksammas som en faktor av be-
tydelse inom fl era ämnesområden. En milstolpe kan sägas vara Rachel 
Carsons bok Tyst vår. Psykologer hade länge varit obenägna att ta med de 
fysiska miljöaspekterna i sina förklaringsmodeller, och som en reaktion 
på detta ville man inom miljöpsykologin öka förståelsen genom att införa 
den fysiska miljön som en faktor av betydelse. Forskningen fi ck tidigt 
fotfäste i Sverige ge nom framsynta arkitekter som Carl-Axel Acking och 
Sven Hesselgren, vilka till sig knöt unga arkitekter och psykologer. En av 
dessa psykologer var Rikard Küller som idag är professor vid avdelningen 
(för övrigt den första professuren i Norden). Från början var, av naturliga 
skäl, forskningen den allt överskuggande verksamheten. Behovet av basal 
forskning var enormt. Under en 25-årsperiod från 1965 konsoliderades 
ämnet genom forskningsgruppernas tillväxt och bildandet av internatio-
nella forskningsorganisationer. Modeller för relationen människa–miljö 
utarbetades och in ternationellt växte ämnet både i Europa, Nordamerika 
och Japan. I dag är ämnet representerat i samtliga världsdelar och det 
fi nns fl era internationella organisationer, bl.a. International Association for 
People-Environment Studies (IAPS) som med nätverksgrupper och kon-
ferenser vartannat år befrämjar kontakten mellan forskare i olika länder. 
Inom IAPS fi nns ett speciellt nätverk avseende barns förhållanden. 

Den tidiga miljöpsykologiska forskningen rörande barns relation till 
den fysiska miljön ut nyttjade befi ntlig kunskap om barn och barns behov, 
och man försökte använda psykologisk kunskap för att anpassa miljöer till 
barns behov. Ingrid Gehls bok Bo – Miljö (1971) var en av de första böcker 
där barns behov fi ck ett utrymme i den arkitektoniska gestaltningen. Hen-
nes arbete byggde på den amerikanske psykologen Erik H. Eriksons ar-
beten om barns behov under olika perioder av barndomen. Denna bok 
användes fl itigt i undervisningen under 1970-talet. Under denna tid ge-
nomfördes också mycket forskning rörande barns miljöer i Sverige, bl.a. 
relaterat till utbyggnaden av förskoleverksamheten. Från såväl arkitekt- 
som psykolog håll insåg man behovet av kunskap om relationen mellan 
barn och fysisk miljö. Tyvärr trap pades denna forskning ner mot slutet av 
1980-talet. Samhällets resurser riktades åt andra håll. Många upplevde att 
barnomsorgen fungerade, och ett tillstånd av ”häl san tiger still” infann 
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sig. På fl era håll fortsatte dock forskningen, om än i en något mer blygsam 
skala. I andra länder, där förskoleverksamheten började byggas ut senare 
än i Sverige, använde man sig i många fall av de forskningsresultat som 
erhållits av svenska forskare, bland annat från projektet ”Mångsi digt an-
vändbara förskolor och fritidshem” 25. 

Grundutbildning i miljöpsykologi
Mot slutet av 80-talet hade ämnet miljöpsykologi konsoliderats i så hög 
grad att det kändes relevant att påbörja grundutbildning i ämnet. Under 
en lång följd av år hade den undervisning som bedrevs inom miljöpsyko-
logi inskränkt sig till enstaka föreläsningar eller delar av kurser. Nu öpp-
nades möjligheten att genomföra en hel kurs inom ämnet. Denna kurs, 
miljöpsykolo gisk grundkurs, omfattade 5 poäng och var inled ningsvis en 
fristående kurs öppen för alla studenter med grundläggande behörighet 
vid Lunds universitet. Den pedagogiska grundtanken var, och är fortfa-
rande, att kopplingen mellan forskning och undervis ning ska vara mycket 
tydlig och nära. I huvudsak bedrivs undervisningen med utgångs punkt 
från egna forskningsprojekt, nå got som lett till ett stort engagemang från 
föreläsarnas sida och till en hög grad av aktualitet. Vår erfarenhet är, 
att om man enbart bygger undervisningen på läroböcker förlorar man 
mycket av de senaste rönen inom området. Nu har vi istället möjlighet att 
ge studenterna de allra senaste forskningsrönen. 

Efter några år som en fristående kurs ansågs kursen även lämplig för 
dåvarande arkitektlinjen. Att kursen var valbar innebar att arkitektstuden-
ter i årskurs tre och fyra hade möjlighet att välja kursen i miljöpsykologi 
5 poäng och ha med denna kurs i sin examen. Under hela denna pe riod 
har kursen utvecklats och förändrats för att tillgodose de nya studentgrup-
pernas behov. Den senaste utvidgningen innebar att ett fl ertal program 
vid Lunds Tekniska Högskola har tagit med kursen i miljöpsykologi som 
valbar kurs. Dessa program är, förutom Arkitektur, Datateknik, Ekosys-
temteknik, Elektroteknik, Lantmäteri samt Väg och Vatten. Ett moln på 
denna annars klara himmel, är att arkitekturprogrammet kommer att ta 
bort samtliga valbara kurser och istället integrera dessa i undervisningen 
under årskurs tre och fyra. Hur detta kommer att påverka utbildningen 
om barns miljöer vet vi inget om idag. Förutom dessa kurser, fristående 
och valbara, ges också en fristående kurs på engelska som främst riktar 
sig till universitetets utländska studenter. Sedan starten 1992 har ca 200 
studenter gått den fristå ende kursen och ca 195 den valbara. De första 
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åren antogs ca 20 studenter på varje kurs. Den valbara kursen tillkom 
1996 med 20 antagna studenter, och 2002 följde 43 studenter den val bara 
kursen och 23 den engelska kursen. Antalet studenter har varit ganska 
konstant i den fristående kursen, medan den valbara har ökat under se-
nare år till följd av att, som nämnts, fl era civilingenjörsprogram tagit med 
kursen i sitt utbud. 

Förutom de egna kurserna deltar vi också med kursmoment i utbild-
ningen för psykolog pro grammet. Där ges ett miljöpsykologiskt block, 
oftast två gånger per läsår, som endast innehål ler föreläsningar. Slut-
ligen omfattar undervisningen också handledning på C-nivå och ex a-
mensarbete för studenter från skilda institutioner, bl.a. institutionerna för 
arkitektur, psyko logi samt teknik och samhälle. 

Avdelningen ger även externa föreläsningar, framför allt till kommu-
nernas barnomsorgs perso nal, både förskolepersonal och handläggare, 
men också till föräldrakooperativ. Omfattningen brukar vara runt ett 
fem tontal föreläsningar per år. 

Forskarutbildningen omfattar dels läskurser, där litteratur rörande 
barns miljöer omfattar ca 10 procent av den totala mängden, samt även 
kurser och gästföreläsningar där barns miljöer har varit ett ständigt åter-
kommande tema. Två avhandlingar under åren 1995–2001 har speci ellt 
behandlat barns relation till miljön ur olika perspektiv. För närvarande 
fi nns det intresse från två doktorander att påbörja barnmiljörelaterade 
arbeten. Emellertid har fi nansieringsfrå gorna ännu ej lösts. Detta är ett 
växande problem när det gäller antagning, som vuxit under den senaste 
femårsperioden. Idag måste varje doktorand vara fi nansierad för hela 
utbildningen, dvs. fyra år. Vid LTH har man löst detta genom s.k. in-
dustridoktorander. I det fallet går ett företag in och bekostar delar av 
doktorandtjänsten. När det gäller forskning inom barnområdet har det 
hittills varit svårt att hitta lämpliga industriparter, då mycket av verk-
samheten rörande barn är knuten till den offentliga förvaltningen. Vår 
förhoppning är dock att dessa ambitiösa och engagerade doktorander ska 
hitta lämpliga former för fi nansiering för fortsatt arbete inom området.

Undervisningens innehåll
Undervisningen baseras dels på avdelningens egen forskning, dels den 
nationella och interna tionella miljöpsykologiska forskning som bedrivits 
inom området barn och miljö. Låt oss börja med den egna forskningen. I 
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huvudsak behandlas två områden: a) barns relation till in omhusmiljöer 
av olika slag samt b) barns relation till utomhusmiljöer, både urbana och 
rurala. 

Som utgångspunkt för det förstnämnda området används avhand-
lingen The impact of home environment and daycare environment on 
children’s emotional behavior26 . Detta arbete är ett försök att undersöka 
betydelsen av olika miljöfaktorers inverkan på barns käns lomässiga till-
stånd både hemma och i förskolan. Studien utgör ett underlag för att 
skapa för ståelse för att t.o.m. bakgrundsmiljön inomhus påverkar barns 
känslomässiga tillstånd. Stu denterna får, förutom den rent miljöpsyko-
logiska infallsvinkeln, också en viss kännedom om utvecklingspsykolo-
giska aspekter. I sammanhanget kan det också vara värt att nämna att 
stu denterna blir bekanta med en teoretisk modell som utarbetats vid av-
delningen,27 och som kan fungera som en ram för förståelsen av relationen 
mellan barn och miljö. Studen terna får lära sig att barn har behov som inte 
alltid är de samma som de vuxnas, och att man vid planering av miljöer för 
barn måste ta hänsyn till olika barngruppers särskilda behov. På samma 
sätt ägnas också tid åt en fallstudie av arbete i fönsterlösa klassrum och 
behovet av dagsljus. Syftet med dessa moment i undervisningen är inte 
enbart att ge studenterna kunskap för att kunna anpassa inomhusmiljöer 
till barn, utan också att försöka förändra studenternas synsätt – att alltid 
ta in barnperspektivet vid planeringsarbete. 

Inom det andra området, som behandlar utomhusmiljöer, ges undervis-
ning dels om den urbana miljön och de hinder som fi nns för barns rörlig-
het i denna, dels om naturmiljöer som speciellt hälsobringande miljöer för 
barn. När det gäller den urbana miljön utgår vi från Maria Johans sons 
arbeten, både hennes avhandlingsarbete Identifi cation and promotion of 
attitudes related to pro-environmental travel behaviour28 och hennes nu-
varande forskningsprojekt som studerar barns fritidsresor. Dessa arbeten 
tar både upp barnens relation till stadsmiljön, men också den påverkan 
som barnen, ofta utan egen möjlighet till infl ytande, har på miljön. Miljö-
förstöringen kan i vissa fall orsakas av att de urbana miljöerna inte är ut-
formade på ett till fredställande sätt ur barns perspektiv när det gäller fri 
rörlighet, utan att föräldrar därför väljer att transportera barnen med bil 
då de inte känner sig trygga när barnen rör sig själva i staden. 

Avseende naturmiljöer tar vi hjälp av SLU, Alnarp, institutionen för 
landskapsplanering, där forskning om barn i naturmiljö har genom-
förts under ledning av Patrik Grahn. En föreläsning från deras sida, som 
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bygger på deras forskningsprojekt Utevistelsens och utemil jöns betydelse för 
förskolebarns hälsa och utveckling, brukar ingå. Denna forskning pekar på 
naturmiljöns betydelse för barns utveckling.

Förutom föreläsningar och seminarier som beskrivits ovan ingår kurslit-
teratur som behandlar de områden som vi inte täcker in i kursen på annat 
sätt. Där ingår bland annat en internationell utblick om forskning kring 
barns miljöer i världen. Som exempel kan nämnas de särskilda problem 
som fi nns i utvecklingsländer. Avsnitt som behandlar barns deltagande i 
planerings processen och dess tillämpning är andra aspekter som tas upp. 
Avslutningsvis ingår också ett eget arbete i kursen, och sedan starten har 
ca 10 procent av dessa arbeten handlat om barn och barnmiljöer. Det egna 
arbetet är tänkt som en fördjupning inom något miljöpsykologiskt fält 
som man är speciellt intresserad av. Exempel på titlar är: ”Hur påverkas 
barn av fl yttning och miljöbyten?”, ”Lekplatser – en studie mellan poj-
kars och fl ickors olika lekbeteende på lekplat sen.”, ”Varför är det roligare 
att leka på mormor och morfars vildvuxna lantgård än på lek platsen?” 
Dessa uppsatser ska till sin omfattning vara ca fem sidor och genomförs 
antingen som en empirisk undersökning eller som en kritiskt granskande 
litteratursammanställning. Vår erfarenhet är att studenterna ofta blir så 
intresserade att omfattningen blir betydligt större än den stipulerade. 

När det gäller examensarbete vid A-programmet är det upp till stu-
denterna själva att välja ämnen och sedan 1996 har två examensarbeten 
delhandletts, där vår kunskap om barn tagits i anspråk. I båda fallen rörde 
det sig om arbeten där förskolor var studieobjekt. I det ena fallet en svensk 
förskola i parkmiljö och i det andra fallet förskolor i Kosovo, med de spe-
ciella krav som ställs i denna region. 

Handledning av uppsatser har också genomförts för psykologprogram-
mets räkning, samt inom utbildning på C-nivå i psykologi. Här har temat 
varit bredare, allt från barns relation till miljön ur ett utvecklingsperspek-
tiv, till hur skilda miljöbetingelser i stad och på landsbygd tar sig uttryck 
i förskolebarns teckningar har varit föremål för studier. 

Baserat på den kompetens om barn som fi nns vid avdelningen fram-
kommer allt som oftast önskemål om att genomföra licentiat- eller dok-
torsavhandlingar inom området barnmiljöer. En svårighet är dock, som 
tidigare nämnts, fi nansiering av sådana större arbeten. Ett arbete rörande 
gatubarns förhållanden i Brasilien har påbörjats, men tyvärr inte kunnat 
fullföljas på grund av att fi nansieringen ej kunnat ordnas. För närvarande 
arbetar vi med en doktorand som, tillsammans med en arkitekt, ska arbeta 
med tillgänglighet för barn med olika former av han dikapp, både fysiska 
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och psykologiska. Ett mycket intressant och viktigt arbete där det fi nns 
en lagstiftning om allas rätt till att ha möjlighet att röra sig i offentliga 
miljöer.     

Det är i huvudsak två grupper av studenter som får en djupare insikt 
i problem rörande barns miljö, och det är, som framgår av ovanstående, 
arkitektstudenter och psykologstudenter. För arkitektstudenterna är valet 
helt frivilligt och de satsar på denna utbildning på grund av ett intresse och 
en viss insikt om barns behov redan från början av sin utbildning. I den 
valbara kursen når vi fl er studenter som inte har barn och barns miljöer 
som sitt primära intresse och här tror jag att vi gör den viktigaste insat-
sen, nämligen att väcka frågor som de själva aldrig tänkt på eller skulle 
ha kommit att tänka på.

Betydelsen av kunskap om barns relation till den 
fysiska miljön för framtida yrkesutövning
Barnkonventionen talar bland annat om att alla barn har rätt till den 
levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, mora-
liska och sociala utveckling (artikel 27). För arkitekter är detta speciellt 
viktigt, då denna grupp yrkesutövare har en stor möjlighet att på verka 
utformningen av såväl den enskilda bostadsmiljön som stadsplanering, 
både som upp dragstagare och som tillsynsmyndighet. Arkitekter kan 
sitta på båda sidor. Det är en självklar het att denna grupp inte bara ska 
ha kännedom om barnkonventionen, utan också en basal kunskap om 
barns behov och relation till den fysiska miljön, för att beslutsunderlag 
och pla neringsunderlag ska bli tillförlitliga och riktiga. På samma sätt 
ställs psykologer i sin yrkes utövning många gånger inför frågor om barns 
miljöer, och ska hävda barnens intresse gent emot andra intressenter, t.ex. 
ekonomiansvariga, fastighetsägare m.fl . Det är viktigt att ha tunga och 
välgrundade argument i denna diskussion, och då har man stor nytta 
av den kunskap man skaffat rörande barns krav och behov i den fysiska 
miljön. Det händer ofta att det kom mer förfrågningar till avdelningen 
från praktiserande arkitekter och psykologer, men också från kommunala 
handläggare som har ansvar för frågor som rör barns offentliga miljöer. 
Handläggarna står många gånger inför svåra bedömningar då lagstift-
ningen, t.ex. plan- och bygglagen, är övergripande och generell.  Man 
känner att kunskapen inte räcker till, och stödet från tillsynsmyndigheter 
lyser med sin frånvaro. Beslut måste dock fattas och underlag ska tas fram. 
Att i detta sammanhang enbart åberopa barnkonventionen räcker inte. 
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Sakkunskap måste vara en del av beslutsunderlaget. Vår erfarenhet är, att 
om studenterna får en grundläg gande kunskap om barns relation till olika 
miljöer och om barns miljöbehov, är det möjligt för dem att själva söka 
vidare och utnyttja såväl den erhållna kunskapen som att söka ny. För en 
del studenter väcks också tankar om den egna barndomen i samband med 
kurser av det slag som vi genomför. Dessa upplevelser, som ibland kan vara 
starka, kan bidra till att man i sin yrkesroll tar in barnperspektivet som en 
viktig del i beslutsunderlag och utformning. 

Utvecklingspotential
Från fl era håll har det påpekats att beslutsfattare på olika nivåer behöver 
kunskap om barn och barns förhållanden. En stor grupp beslutsfattare har 
sin grundutbildning inom naturvetenskap liga discipliner, t.ex. civilingen-
jörer. Med vår avdelnings placering vid en teknisk högskola har vi en bra 
möjlighet att nå ut till denna grupp som annars kan vara svår att nå. Jag 
har i vår undervisning vid fl era tillfällen sett vilken aha-upplevelse det är 
för t.ex. en ung kille i 20-årsåldern som studerar på ett civilingenjörspro-
gram, att konfronteras med förskolemiljöer. Ofta har studenten en egen 
erfarenhet som nu kan integreras med den kunskap som ges. Av sikten är 
att studenten ska bära med sig denna kunskap till arbetslivet när man 
som beställare ger upphandlingsdirektiv m.m. I andra fall har studenter 
i samband med utvärderingar kom menterat att undervisningen om barn 
har tillfört ett perspektiv som saknats i utbildningen. Civilingenjörsut-
bildningarna har också fått kritik för att de är allt för snäva i sitt ämnesval. 
För att bemöta denna kritik har man vid LTH försökt öka utbudet av hög-
skolegemensamma kurser, t. ex inom språk eller vetenskapsteori. Kunskap 
om barn och barns förhållanden borde vara ett väsentligt tillskott i detta 
utbud. Tanken är att skapa en kurs om barns förhållanden, gemensam för 
hela LTH. Denna kurs är tänkt att vara bredare och ta upp såväl legala 
aspekter av barnkonventionen, som ren faktakunskap om barn och miljö. 
Kursen ska därför genomfö ras under medverkan av fl era discipliner. Vi 
arbetar just nu med att utveckla en kursplan, och det är vår förhoppning 
att ha en kurs färdig till höstterminen 2003. Kursen ska man kunna välja 
under årskurs tre eller fyra som en kurs i det valbara utbudet för samtliga 
utbildningsprogram vid LTH. Vår avsikt är att börja med ca 20 studenter. 
Erfarenheten säger oss att en större grupp är svår att hantera, i synner-
het om studenterna har olika utbildningsbakgrund. Detta kan tyckas 
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blygsamt, men vår förhoppning är att den här kursen ska kunna utvecklas 
vidare och att undervisning om barns förhållanden så småningom ska bli 
ett naturligt inslag i samtliga utbildningar vid Lunds tekniska högskola.
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Livsviktig kunskap och färdighet i 
pedagogiskt arbete

Ett exempel på barnkonventionen i högre utbildning

Kristina Bartley och Victor Ravini

”Jag har lärt mig att använda mig av barnkonventionens artiklar i mitt yr-
kesliv. Kursen har satt igång tankeverksamhet – livsviktigt för mig som arbetar 
med barn och ungdomar.”

Ovanstående citat är hämtat från en kursvärdering av Värdegrunden, 
barnkonventionen och demokrati, som ges vid Högskolan i Borås, institu-
tionen för pedagogik. Kursen är en ny fristående kurs av fortbildningska-
raktär som startade i februari 2002. Den omfattar 10 poäng och går på 
kvartsfart, kvällstid, och sträcker sig över två terminer. För tillträde till 
kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Den vänder 
sig till personer som i sin yrkesverksamhet möter barn och ungdomar. Den 
grupp av 24 studenter som började vårterminen 2002 utgör en pionjär-
grupp. Studenterna arbetar främst inom skola och förskola, men ett fåtal 
andra yrken fi nns representerade. De har visat stort engagemang och har 
i hög grad egna erfarenheter att bidra med. Målet är att de ska förvärva 
nya kunskaper och färdigheter som de förmedlar i sina egna verksamheter, 
eller kommande verksamheter. 

I denna artikel beskriver vi den undervisning vi bedriver om barnkon-
ventionen vid Högskolan i Borås, undervisningens betydelse och dess 
utvecklingspotential samt dess betydelse för att stödja studenternas yrkes-
utövning. Vi inleder artikeln med kursens mål och syfte samt vårt arbets-
sätt. Därefter beskrivs uppläggningen och innehållet i kursen. Artikeln 
avslutas med sammanfattande kommentarer och tankar inför framtiden. 
Beträffande undervisningen i Borås är vårt arbete i Kunskapslaget Barn-
konventionen ett viktigt komplement, de båda verksamheterna befruktar 
varandra.
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Kursens syfte och mål
Kursen Värdegrunden, barnkonventionen och demokrati syftar till att ge 
kunskaper om ideologiska och vetenskapliga perspektiv på barn och barn-
dom utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och värdegrunds-
frågor. I kursen behandlas FN:s konvention om barnets rättigheter, dess 
tillkomst, innehåll och tillämpning samt den demokratiska värdegrunden 
i förskola och skola. Vidare studeras förhållanden för barn i Sverige och 
internationellt utifrån ett barnrättsperspektiv. Kursen ska ge den stude-
rande förutsättningar för att praktiskt tolka, problematisera och tillämpa 
barnkonventionen och den demokratiska värdegrunden i olika slag av 
verksamheter för barn och ungdomar. 

Målet med kursen är att den studerande ska få vidgade insikter och 
kunskaper om barnpolitik, barnkonventionen och den demokratiska vär-
degrunden och deras tillämpning i olika slag av verksamheter för barn 
och ungdomar.

Att starta en tankeprocess – vårt arbetssätt
Utgångspunkten i vårt arbetssätt har inte varit att ge några färdiga svar, 
utan att starta en tankeprocess hos studenterna, ett medvetandegörande. 
Vi har uppfattningen att barnkonventions- och värdegrundsfrågor inte 
är frågor man slutligen löser utan något man tolkar och skaffar sig större 
insikt om, och som ständigt behöver diskuteras. Vår ambition har varit att 
ha ett studentaktivt och processinriktat arbetssätt, där studenterna själva 
ska vara aktiva i sin kunskapsinlärning och i processen stärka sin förståelse 
för barn och barns rättigheter och värdegrundsfrågor. Vi har arbetat en 
hel del med interaktiva metoder, i form av diskussioner i smågrupper och 
seminarier. Vi har också strävat efter att utveckla studenternas kritiska 
tänkande. Den arbetsmodell vi utformat kan beskrivas med hjälp av en 
spiral, en kunskaps- och färdighetsspiral, som kan stå som modell för ut-
formningen av hela kursen, men även av olika delmoment. 
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Figur 1: Kunskaps- och färdighetsspiral (TPTA)

I arbetsmodellen ingår följande begrepp:

•Tolkning
•Problematisering
•Tillämpning
•Analys

Med tolkning avser vi studenternas förmåga att göra självständiga och 
kritiska bedömningar. Problematisering innebär deras förmåga att själv-
ständigt urskilja, formulera och lösa problem. Med tillämpning åsyftar vi 
deras förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter samt förmåga 
att möta förändringar i arbetslivet. Med analys menar vi deras förmåga att 
se sammanhang och resultat samt förmåga till kritisk analys. 

Utöver kunskaper och färdigheter ska studenterna utveckla sin förmåga 
att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, vilket de tränas i att 
göra genom att läsa vetenskaplig litteratur och ha litteraturseminarier. För 
att följa kunskapsutvecklingen inom området har vår ambition varit att 
presentera aktuell forskning och vad som sker ute i praktiken. Studenterna 
har även själva fått ta reda på vad som är aktuellt inom området. En viktig 
del är också att utbyta kunskaper med personer utan specialistkunskaper 
inom området. Eftersom studenterna på denna kurs kan ses som ”ombuds-
män”, både på sina arbetsplatser och i privatlivet, är detta väsentligt, vilket 
vi har försökt förbereda genom tillämpningsuppgifter, gruppdiskussioner 
och seminarier.

Speciell betoning på de grundläggande principerna
Förutom barnkonventionen i sin helhet har de fyra grundläggande prin-
ciperna betonats särskilt: barnets rätt till icke-diskriminering (artikel 2), 
principen om barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och 
utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att komma till tals och få sin åsikt 



54

respekterad (artikel 12). Andra artiklar har också tagits upp beroende på 
ämnesområde. Vidare har vi utgått från den demokratiska värdegrunden 
så som den kommer till uttryck i grundskolans och förskolans läroplaner. 
Koppling till styrdokument har gjorts genomgående. Även Salamanca-
deklarationen har tagits upp. Inriktningen har bestämts av studenternas 
yrkesverksamhet och intresse. Om andra yrkesgrupper varit represente-
rade kunde ytterligare styrdokument tagits upp i relation till barnkonven-
tionen, till exempel socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Viktigt med begreppsdiskussioner
Vi har sett defi nition av begrepp och begreppsdiskussioner som viktiga i 
undervisningen. Flera mångtydiga begrepp förekommer i barnkonven-
tionen, läroplanerna och andra dokument. Som exempel kan nämnas 
barnperspektiv, barnets bästa, delaktighet, infl ytande, medverkan, barn 
i behov av särskilt stöd, mobbning, värdegrunden och demokrati.29 En 
student har uttryckt vikten av begreppsdefi nitioner på följande sätt:

”Det här är viktiga begrepp som ska sitta i ryggmärgen. Arbeta och arbeta med 
detta, så att vi får ord på det här och i vår tur kan ta med oss det ut till arbets-
platserna, föräldrarna. (…) Alla som arbetar med barn borde gå [kursen].”

Internationalisering och mänskliga rättigheter
I kursen har vi också ansett det vara viktigt att ta med ett internationa-
liseringsperspektiv. Detta har gjorts genom att vi studerat förhållanden 
för barn i Sverige och internationellt utifrån ett barnrättsperspektiv. Då 
barnkonventionen gäller för nästan alla världens länder, det är bara USA 
och Somalia som ännu inte ratifi cerat den, anser vi att det är viktigt att ta 
med detta perspektiv. Dessutom möter personal inom olika yrkesområden 
barn från andra länder, vilket ställer krav på kunskaper och färdigheter 
vad beträffar andra kulturer, och då kan barnkonventionen utgöra en ut-
gångspunkt för diskussioner. I läroplanerna för skolan och förskolan talas 
det dessutom om kulturell mångfald, internationalisering samt respekt 
och aktning för varje människa oavsett bakgrund.30 Om vikten att få 
kunskap om barn i andra länder skriver två studenter följande:

”Bra! Intressant! Man lär sig tänka i andra banor. Jag tror man tar barnen 
för självklara i många lägen. Kursen tvingar till eftertanke om hur man be-
handlar barn, hur man lyssnar på barn, hur allvarligt man tar på det barnen 
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säger. Kursen gör också att man refl ekterar över hur barn har det globalt, hur 
man ser på barn och efterlever barnkonventionen i andra länder.”

”Mer och mer tycker jag att barnkonventionsarbetet är det grundläggande och 
i det ryms både värdegrunden och demokrati. Allt hänger ihop. Kursen har 
också vidgat mitt globala tänkande och gett mig många nya funderingar. Det 
är viktigt att få ett helhetsperspektiv.”

Kursens uppläggning och innehåll

 

1

Figur 2: Kursens uppläggning och innehåll termin 1.

Uppläggningen och innehållet i kursen Värdegrunden, barnkonventionen 
och demokrati sammanfattas terminsvis i fi gur 2 och 3. Grunden för båda 
terminerna har varit ideologiska och vetenskapliga perspektiv på barn 
och barndom utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och vär-
degrundsfrågor. 
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Figur 3: Kursens uppläggning och innehåll termin 2

Under termin 1 har vi haft sex föreläsningar, två gruppdiskussioner och 
två litteraturseminarier. Terminen avslutades med en tillämpningsupp-
gift.

Under termin 2 har vi haft fem föreläsningar, fem gruppdiskussioner 
och två praktiska seminarier samt en handledning inför den avslutande 
tillämpningsuppgiften.

Föreläsningar och seminarier – från teori till praktik
I kursen har vi sammanlagt haft elva föreläsningar där vi tagit upp 
ideologiska och vetenskapliga perspektiv på barn allmänt och utifrån 
FN:s konvention om barnets rättigheter samt andra styrdokument. So-
ciologiska teorier om barn och barndom har även behandlats. Likaså fi -
losofi ska teorier om etik, moral och demokrati samt deras tillämpning i 
skolans värld. Även implementeringsteorier beträffande politiska beslut 
har presenterats. Föreläsningarna har också varit av mer praktisk art, och 
då främst handlat om hur man kan arbeta med barnkonventionen och den 
demokratiska värdegrunden i olika verksamheter. Vi har dessutom haft 
fyra seminarier, två per termin, som varit obligatoriska. Seminarierna har 
dels varit i form av litteraturseminarier och dels praktiska övningar – att 
utifrån en etisk modell analysera några fall, undersöka hur man arbetar 
med barnkonventionen i andra länder samt utföra en barnkonsekvensana-
lys i en verksamhet. Här nedan följer en kort presentation av innehållet i 
föreläsningar och seminarier. Framställningen följer fi gur 2 och 3 ovan 
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och sker i kronologisk ordning. Samtidigt görs en presentation av den lit-
teratur som använts i kursen och inbjudna föreläsare.

Barnkonventionen, innehåll och tillämpning
De två inledande föreläsningarna (F1, F2) syftade till att ge kunskap om 
bakgrunden till FN:s konvention om barnets rättigheter, dess innehåll 
och tillämpning. Detta gjordes utifrån litteraturen Mänskliga rättigheter. 
Konventionen om barnets rättigheter av Thomas Hammarberg (2000) och 
Barnpolitik och barnets rättigheter av Kristina Bartley (1998).

Ett internationaliseringsperspektiv togs upp genom att olika länders 
barnpolitik och efterlevnad av konventionen jämfördes utifrån Barnpo-
litik och barnets rättigheter, som är en studie av barnpolitik och barnets 
rättigheter i sex europeiska länder.31 I studien jämförs bland annat rätt-
tigheter till social välfärd och service, barnets rättigheter och skyldig-
heter vid olika åldrar, konventionens rättsliga status i de olika länderna, 
bestämmelser rörande aga, sexuella övergrepp, barnpornografi  och mobb-
ning samt bestämmelser för fl ykting- och adoptivbarn. Två analytiska 
perspektiv togs upp, barnet som objekt och barnet som aktör, och social- 
och familjepolitik samt familjelagstiftning jämfördes. Problematisering 
av begrepp och de grundläggande artiklarna i barnkonventionen gjordes 
samt koppling till situationen i Sverige idag.

Efter dessa föreläsningar hölls ett litteraturseminarium (S1) där grup-
pen besvarade olika frågor. De handlade bland annat om begreppsdiskus-
sioner, barnet och familjen, barnets rätt till fysisk och psykisk integritet 
samt barnpolitiska mönster. Dessutom diskuterades aktuella tidningsar-
tiklar med anknytning till barnkonventionen och barns rättigheter. 

Moral och etik utifrån barnperspektiv 
Föreläsningen om etik och moral utifrån barnperspektiv (F3) hade som 
syfte att ge studenterna kunskaper om moraliska och etiska modeller be-
traktat utifrån barnkonventionen och andra styrdokument. Olika etiska 
begrepp defi nierades, modeller förtydligades och studenterna introdu-
cerades i den moderna etiska debatten. Sambandet mellan begreppen 
kartlades och det förtydligades hur åtskilliga modeller delvis överlappar 
varandra. I fi gur 4 nedan visas några etiska modeller med koppling till 
barnkonventionens fyra grundprinciper.
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Figur 4: Samband mellan några etiska modeller och barnkonventionens grundprinciper

Med referens till en berättelse förtydligades de etiska modellerna. I fi gur 
4 förespråkas att barnet ska stå i centrum, och för barnets bästa ska peda-
gogen hitta harmoniska kopplingar mellan olika etiska modeller och de 
grundläggande principerna och andra styrdokument. Situationsetik utgör 
grunden och de andra två etiska modellerna bildar ”taket”. 

Studenterna gjordes förtrogna med det vetenskapliga ordförrådet. En 
rad vardagliga situationer för barn i skolor diskuterades utifrån barn- och 
vuxenperspektiv. Här betonades även pedagogens skyldighet att själv vara 
ett föredöme för barn och visa hur man omvandlar värderingar till ställ-
ningstagande och konkreta handlingar. Faserna från problemidentifi ering 
till problemlösning preciserades med hjälp av en fallbeskrivning och till-
lämpning av den så kallade KLOK-modellen. Förkortningen står för de 
viktigaste elementen man uppmärksammar när man prövar en moralisk 
förförståelse – kärna, likhet, omständigheter, konsekvenser.32 Föreläs-
ningen utgick även från boken Värdegrunden – fi nns den?  skriven av Ken-
nert Orlenius33. Den belyser begreppen etik och värden och hur de kan 
komma till uttryck i förskola och skola. Boken synliggör den komplexa 
pedagogiska verklighet förskollärare och lärare ofta befi nner sig i.
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Praktisk tillämpning av barnkonventionen i skolor 
Till denna föreläsning (F4) inbjöds Carl och Marita Elheim som arbetar 
med barnkonventionen i sina skolor. De föreläste utifrån sina respektive 
verksamheter, gemensamma erfarenheter och med utgångspunkt i barn-
konventionen och skolans demokratiska uppdrag. Båda arbetar i skolor 
där man aktivt och målmedvetet försöker bearbeta konventionen och 
de gav praktiska exempel på hur man kan omsätta barnkonventionens 
principer i skolans vardag och vad det kan innebära. De berörde även en 
pedagogisk ”helhetsmodell”, som de håller på att utveckla, där man sät-
ter barnkonventionens fyra grundprinciper i relation till skolans innehåll 
och verksamhetscykler. 

Carl Elheim arbetar som specialpedagog på en skola för åk F-6 och är 
där även projektledare för ett utvecklingsarbete. Vid Hålta kultur- och 
miljöskola i Kungälv pågår ett projekt som kallas Håltakonventionen 
– en social arbetsplan. Arbetet vid skolan inspireras av barnkonventionen 
och projektet har sitt fokus på skolans demokratiska uppdrag.34 Han är 
även aktiv deltagare i Kunskapslaget Barnkonventionen. Marita Elheim 
är verksam som gymnasielärare och projektledare på Ale gymnasium för 
”Barnkonventionen/värdegrundsprojektet på Ale gymnasium” som syftar 
till att synliggöra barnkonventionen och dess intentioner genom utbild-
ning av personal och elever.35 Hon är också koordinator i kunskapslaget 
Barnkonventionen. 

Efter dessa föreläsningar hölls ytterligare ett litteraturseminarium (S2). 
Syftet med seminariet var att studenterna skulle fundera kring sina egna 
tankar om etik, normer och värderingar och överensstämmelsen med de 
krav och värderingar som ställs på dem i deras yrkesutövning. Vid se-
minarieuppgiften fi ck studenterna presentera fall där de använt KLOK-
modellen, pröva sina ställningstaganden med hjälp av kontrollfrågor och 
värdera modellens användbarhet jämfört med andra modeller. Begrep-
pens problematisering väckte studenternas intresse att med större profes-
sionalism kunna delta i aktuella etiska debatter.

Demokratimodeller – begrepp, perspektiv och 
tillämpning 
Föreläsningen om demokrati (F5) hade som syfte att stärka studenternas 
kunskaper om demokrati i skolan för att med större säkerhet kunna till-
lämpa barnkonventionen i sitt arbete med barn. Demokratins framväxt, 
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från antiken och Magna Charta till upplysningstidens tänkare och de 
samtida fi losoferna, sammanfattades. Olika demokratimodeller presente-
rades, demokratins starka och svaga sidor jämfördes med totalitarismens 
fördelar och nackdelar. Kopplingar till fi losofi ska ideologier gjordes och 
det klarlades att dessa med fördel kan tillämpas i samtal med barn. Lära-
rens ansvar att träna barnen i demokrati genom att tillämpa artikel 12 i 
barnkonventionen och på så sätt öka deras delaktighet i beslutprocesser 
betonades. I föreläsningen användes boken Erövra demokratin skriven av 
Hans Albin Larsson (2000). Författaren tar upp demokrati i allmänhet 
och demokrati i skolan.

Värdegrunden, barnkonventionen och demokrati
Denna föreläsning (F6) utgjorde en sammanfattning och fördjupning av 
vad som tidigare tagits upp. Utgångspunkten var artikeln Värdegrunden 
och FN:s konvention om barnets rättigheter. En jämförelse gjordes mellan 
barnkonventionen och läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98, med fokus på 
vilka värden som ligger till grund för dokumenten, vems rättigheter som 
betonas och begreppet barnets bästa. Nyckelbegreppen i dokumenten dis-
kuterades också. 36 Frågor som behandlades under denna föreläsning var: 
Vad betyder begreppet värdegrund? Vilken betydelse har yrkesetiken för 
värdegrundsarbetet? Hur kan man koppla lärares yrkesetik till barnkon-
ventionen? Vilka värden ligger till grund för läroplanerna och barnkon-
ventionen och hur kommer dessa värden och olika begrepp till uttryck i 
dokumenten? Vilka likheter och skillnader fi nns? 

Vidare presenterades några teoretiska tankemodeller angående barn 
och ungdomars delaktighet, infl ytande och medverkan i olika verksam-
heter med betoning på artikel 12 i barnkonventionen. Anknytning gjordes 
även till boken Låt oss vara med! Barn om barndom i en modern förort skri-
ven av Bodil Rasmusson (1999). Här beskrivs hur man kan arbeta med 
barns delaktighet och hur vi får kunskap från barnen själva.

Att arbeta med barn med behov av särskilt stöd 
– Salamancadeklarationen, barnkonventionen och 
värdegrunden
Under kursens gång uttrycktes önskemål om att Salamancadeklarationen 
skulle tas upp eftersom den, liksom barnkonventionen, ligger till grund 
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för läroplanerna.37 Med denna föreläsning (F7) inleddes andra terminen. 
En kort presentation av Salamancadeklarationen och en jämförelse mel-
lan deklarationen, barnkonventionen och läroplanerna för skolan och 
förskolan gjordes. Salamancadeklarationen är en Unescodeklaration och 
antogs i Spanien 1994. Den innehåller principer, inriktning och praxis vid 
undervisning av elever med behov av särskilt stöd samt en handlingsram. 
Dess grundpelare och dess handlingsram utgår från principerna icke-dis-
kriminering och erkännandet att varje barn är unikt.38 Alla barns rätt till 
utbildning och principen om integrerad skola betonas. Litteraturen ut-
gjordes av Salamancadeklarationen, barnkonventionen och läroplanerna 
Lpo 94 och Lpfö 98. 

Frågor som togs upp var: Hur defi nierar vi begreppet ”barn med behov 
av särskilt stöd”? Vilka barn räknas in i denna defi nition? Det konstate-
rades att alla barn någon gång kan vara i behov av särskilt stöd. Vilken 
status har Salamancadeklarationen jämfört med barnkonventionen? Hur 
ser barnkonventionen, Salamancadeklarationen respektive läroplanerna 
på dessa barns behov och rättigheter? Vilka likheter och skillnader fi nns 
mellan dokumenten? Föreläsningen avslutades med en gruppdiskussion. 
Utgångspunkten för diskussionen var en fallbeskrivning och studenterna 
fi ck fundera kring hur de olika dokumenten kunde användas för att för-
söka fi nna acceptabla lösningar.

Barnets bästa i relation till barnets rättigheter
Denna föreläsning (F8) utgick från boken Barnets bästa i ett mångkul-
turellt Sverige – en rättsvetenskaplig undersökning (Johanna Schiratzki, 
2000). Här diskuterades frågor om barnrättens utgångspunkt, dess 
begränsningar och dess aktörer, samt barnrättens viktigaste källor. Pro-
blematiken med begreppet barnets bästa och avsaknad av defi nition togs 
upp, samt relationen mellan barnets bästa och barnets rättigheter. I un-
dersökningen konstateras att barnets bästa är ett vidare begrepp än bar-
nets rättigheter och att barnets bästa kan inskränka tolkningen av barnets 
rättigheter.39 Viktigt är också att innebörden av begreppet barnets bästa 
varierar beroende på om det används som en juridisk princip eller om det 
används i andra sammanhang, till exempel i politisk retorik. Även denna 
föreläsning avslutades med en gruppdiskussion, bland annat diskuterades 
de vanligaste invändningarna mot barnets rättigheter. 
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Att omsätta principer till verklighet 
Att omsätta politiska beslut till verklighet är inte helt enkelt och utgör 
ofta en utmaning. Utgångspunkten för denna föreläsning (F9) var im-
plementeringsteorier samt boken Children´s rights. Turning principles into 
practice (Save the Children Sweden & Unicef. 2000). Boken innehåller en 
samling essäer om hur man kan omsätta principer till verklighet. Den tar 
upp frågor som: Finns det utrymme i våra familjer, samhällen och politik 
för barnets bästa? Har barn något politiskt infl ytande? Ska staten blanda 
sig i familjens angelägenheter för att skydda barnet? Är det fel att slå barn? 
Boken har ett internationellt perspektiv och är skriven av barnrättsaktivis-
ter som har erfarenhet från olika länder genom sitt arbete i Unicef, FN-
kommittén för barnets rättigheter, regeringar och frivilligorganisationer. 

Vad beträffar implementering av barnkonventionen och implemente-
ringsteorier gavs exempel från en utvärdering, Förankring av barnkon-
ventionen i Västsverige. En utvärdering av ”Dags för barnkonventionen i 
Västsverige” 40. Föreläsningen avslutades med en gruppdiskussion. 

Från vision till verklighet 
Även denna föreläsning (F10) handlade om hur man kan förverkliga po-
litiska beslut. En kort presentation gjordes av hur man utför en barnkon-
sekvensanalys med utgångspunkt från böckerna Med barnkonventionen 
som karta och kompass (Barnombudsmannen, 2001a) och Barnets bästa 
– från vision till verklighet (Barnombudsmannen, 2001b). I dessa presente-
ras barnombudsmannens förslag på en modell för barnkonsekvensanalys. 
Viktiga begrepp är vägledning, förutsättningar, kunskapsgrund samt typ 
av bedömning och arbetsprocess. 

Inbjuden till föreläsningen var Barbro Olofsson från Vägverket som 
utifrån artiklarna 3, 6 och 12 i barnkonventionen utvecklade hur en stat-
lig myndighet kan vara ett exempel på hur vi kan ge barn och ungdomar 
infl ytande och delaktighet. Information om metoden Forska och lära i 
närsamhället – ett nytt sätt att ta upp trafi kfrågor i skolan samt delaktighet 
och infl ytande i processen kring byggfrågor på Vägverket togs också upp. 
Barbro Olofsson har projektledarfunktion och hennes befattning på Väg-
verket är att samordna och bevaka frågor som rör barn och ungdom samt 
samordning av trafi knykterhetsfrågorna. Hon är också aktiv deltagare i 
Kunskapslaget Barnkonventionen.
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Därefter följde seminarium 3 och 4, att undersöka hur barn har det i 
andra länder samt utföra en barnkonsekvensanalys i en verksamhet.

Att arbeta med barnkonventionen, värdegrunden 
och demokrati med yngre barn 
Föreläsningsserien avslutades med en presentation av en metod (F11). 
Till denna presentation inbjöds Maria Hællquist, förskollärare, lågsta-
dielärare, läromedelsförfattare och deltagare i Kunskapslaget Barnkon-
ventionen. Tillsammans med Kristina Bartley höll hon en föreläsning 
och praktisk förevisning av läromedlet Barnkonventionen och Tjosanhejsan 
(Kristina Bartley & Maria Hællquist, 1999). Läromedlet visar hur man på 
ett enkelt, konkret och fantasifullt sätt kan arbeta med barnkonventionen 
och värdegrunden i förskola och skola. Det vänder sig till barn i åldern 
5–10 år och består av sagobok, arbetspärm, sångbok och CD-skiva. Dess-
utom fi nns en lärarhandledning med bakgrund till barnkonventionen, 
artikelförklaringar och kopplingar till läroplanerna Lpfö 98 och Lpo 94. 
Metoden som används är att lära genom saga, sång, samtal, drama, lek 
och andra aktiviteter. Målgrupperna är barn, vuxna som arbetar med barn 
samt föräldrar.

Tillämpningsuppgifter 
Förutom de obligatoriska seminarierna har vi haft två skriftliga tillämp-
ningsuppgifter, en i slutet av varje termin. Den första uppgiften bestod i 
att studenterna skulle skriva en essä om sina tankar kring barnkonven-
tionen och den demokratiska värdegrunden. De skulle praktiskt tolka, 
problematisera och tillämpa barnkonventionen och den demokratiska 
värdegrunden utifrån ett specifi kt ämnesområde som de själva valde. 

I den andra tillämpningsuppgiften fi ck studenterna välja mellan två 
uppgifter. Den ena handlade om att upprätta en handlingsplan utifrån 
frågan hur de vill arbeta med barnkonventionen och den demokratiska 
värdegrunden i sin verksamhet om några år. Den andra uppgiften innebar 
en fördjupning inom ett eget valt område. 

Våra kriterier för bedömning av uppgifterna var: 
•  Studentens förmåga att inhämta kunskaper och återge vad föreläs-

ningar, litteratur, seminarier och diskussioner tagit upp.
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•  Studentens förmåga att förstå sammanhang, lösa problem och dra 
slutsatser.

•  Studentens förmåga att utifrån personlighet och värderingar skapa 
”egen kunskap”, ta ställning – det vill säga refl ektera och argumen-
tera.

Studentinfl ytande – informella samtal och skriftliga 
värderingar 
Genom ändringar i högskolelagen och högskoleförordningen har studen-
ternas rätt till infl ytande stärkts. Studenterna ska ha rätt att utöva infl y-
tande över utbildningen och högskolorna ska verka för att studenterna tar 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.41 

Under kursens gång har vi försökt ha löpande kursvärderingar i form 
av mer informella samtal vid föreläsningar och andra tillfällen. Här har 
studenterna kommit med förslag och konstruktiv kritik. Eftersom studen-
terna i vår kurs utgör en pionjärgrupp ser vi det som oerhört väsentligt 
att få deras synpunkter under kursens gång, vilka även haft betydelse för 
framtida utformning av kursen. 

Vidare har vi haft en skriftlig värdering i slutet av första terminen i 
form av en öppen fråga där vi bad om deras kommentarer till kursen. 
Vi valde en öppen fråga framför givna svarsalternativ då vi anser att den 
öppna kursvärderingen ger studenterna möjlighet att formulera sig fritt, 
och själva välja vilka ord och uttryck de vill andvända.42 Kursvärderingen 
efter den första terminen innebar bland annat att vi lade om schemat något 
inför den andra terminen och skapade fl er diskussionsutrymmen. Vi kom-
mer även att ha en skriftlig kursvärdering i slutet av den andra terminen. 
I skrivandets stund är dock kursen inte avslutad, varför vi inte kan uttala 
oss om denna. 

Sammanfattande kommentarer och tankar inför 
framtiden 
I denna artikel har vi försökt beskriva den undervisning vi bedriver om 
barnkonventionen vid Högskolan i Borås, undervisningens betydelse och 
dess utvecklingspotential samt dess betydelse för att stödja studenternas 
yrkesutövning. Vår beskrivning är ett exempel på hur man kan arbeta 
med barnkonventionen i högre utbildningar, det fi nns naturligtvis fl era. 
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Kursens uppläggning är givetvis präglad av våra respektive bakgrunder, 
kompetenser samt sammansättningen av studentgruppen och deras in-
tressen och behov. 

Att ha en kurs om barnkonventionen som sträcker sig över en längre 
tid anser vi har varit väsentligt. På så sätt får studenterna möjlighet att 
fördjupa sig i grunderna samt tid och tillfälle att bearbeta, tillämpa och ta 
till sig kunskapen på ett annat sätt än om man bara har en enstaka föreläs-
ning i en kurs. Vi anser att idealsituationen vore att först ha en grundläg-
gande kurs om barnkonventionen i relevanta utbildningar för att sedan 
låta konventionen komma in som en röd tråd i kommande kurser under 
utbildningen. Omfattningen beror naturligtvis på vilken yrkesutbildning 
det handlar om. 

Vad fi nns det då för utvecklingspotential för en kurs som denna? Vi ser 
fl era. En skulle vara en fortsättningskurs där man går vidare och fördjupar 
sig inom området. Vi har upplevt tiden som en bristvara beträffande samt-
liga moment i undervisningen. Då det handlar om ett stort och komplext 
område fi nns behov av fördjupning. Det har framkommit synpunkter om 
att det borde fi nnas en fortsättning på kursen: 

”Mycket intressant innehåll och problematiserat på ett bra sätt. Jag har fått 
refl ektera kring barnkonventionen, som används på ett slentrianmässigt sätt 
FN-dagen varje år. Bra att kursen sträcker sig över ett år, då förändringstan-
kar tar tid. (…) funderar om det inte borde fi nnas en fortsättning.” 

Ytterligare utvecklingspotential vore att nå fl er yrkesgrupper och på så sätt 
utvidga kursens innehåll och inriktning. En annan är givetvis att kursen 
på något sätt ska ingå i lärar- och förskollärarprogram och andra utbild-
ningar på högskolan. 

Vidare skulle man kunna utveckla ett samarbete med skolor, förskolor 
och andra verksamheter som kan bidra med sina kunskaper och färdighe-
ter. I detta sammanhang är det också viktigt att poängtera nödvändighe-
ten av mer forskning inom området, såväl teoretisk som praktisk. 

Att studenterna fått stöd i sin yrkesutövning framkommer tydligt. 
Kursen har även haft betydelse för dem som privatpersoner. Två studenter 
uttrycker det på följande sätt:

”Man får ett bättre förhållningssätt (…). Man refl ekterar oftare nu över sitt 
eget agerande inte bara i yrket utan även som människa.” 
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”Jag får nya infallsvinklar och är ständigt sugen på att diskutera värdegrunds-
frågor. Och även i familjen ger barnkonventionen tankeställare.” 43

Enligt studenterna fi nns det ett stort och generellt behov att få kunskap 
om dessa frågor som de ständigt konfronteras med i sin vardag. Vi avslutar 
denna artikel med ytterligare några synpunkter från en av våra studen-
ter: 

”Detta är en kurs som alla borde gå, speciellt alla som arbetar med barn men 
även som medmänniska är dessa tankar grundläggande. Hur annorlunda 
skulle inte varje människas liv vara om vi alla vore väl insatta i värdegrunds-
tankarna. (…) Nu ser jag med ännu klarare ögon på barnens behov (…).” 

Förverkligandet och implementeringen av FN:s konvention om barnets 
rättigheter i Sverige innebär bland annat att målformuleringar, attityder 
och arbetssätt inom verksamheter som berör barn och ungdomar behöver 
ses över och förändras, vilket ställer krav på nya kunskaper och färdig-
heter. Implementeringen av barnkonventionen är en pågående process, 
vilket innebär att en kurs som Värdegrunden, barnkonventionen och de-
mokrati måste förändras allt efter kunskapsutvecklingen. ”All kunskap är 
preliminär, ofullständig och subjektiv. Så vitt man vet.” 44 
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Sjuksköterskan och barnets bästa 
– barnkonventionen i utbildning för 

sjuksköterskor

Astrid Fägerskiöld

Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjuk-
vård och rehabilitering, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter 
artikel 24, punkt 1. Om detta ska åstadkommas måste hälso- och sjuk-
vårdens personal på olika nivåer ha kunskap om barnkonventionen och 
ha barnkompetens. Socialstyrelsen fi ck regeringens uppdrag att föreslå 
åtgärder för att stärka barnkompetensen inom hälso- och sjukvården för 
att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter45. En arbetsgrupp 
tillsattes, vars arbete resulterade i en omfattande rapport46 och senare i 
en skrivelse till regeringen där Socialstyrelsen framhåller att barnkom-
petens inom hälso- och sjukvård omfattar ”såväl formell kompens genom 
viss grundutbildning och specialiserad vidareutbildning som förtrogenhets-
kunskap genom daglig kontakt med barn och deras anhöriga samt kompetens 
att kommunicera med barn och deras anhöriga” 47. En sjuksköterska, som 
arbetar med barn, förutsätts ha barnkompetens.

Den som har barnkompetens ska bland annat ha kunskap om och för-
ståelse för barnets biologiska, psykologiska och sociala utveckling i alla 
åldrar. Vid kontakt med barn kan hon/han värdera vad som är normalt 
eller avvikande och som därför behöver bedömas mer noggrant. Detta 
kräver erfarenhet av möte med många barn. Hon/han vet vilka riskfakto-
rer och skyddsfaktorer som hämmar respektive gynnar en god utveckling 
hos barnet. Den barnkompetente bör kunna leva sig in i villkoren för 
dagens familjer och kommunicera med både barnet och föräldrarna så 
att ett ömsesidigt förtroende kan uppstå. Tilltron till och respekten för 
barnets egen förmåga att beskriva sina besvär och sin sjukhistoria måste 
tas på allvar. Alla barn, små som stora, ska informeras om vad som pla-
neras för honom/henne så att barnet om möjligt kan ge samtycke till det 
planerade48.
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 Även barnkompetenta personer inom hälso- och sjukvården kan ha 
problem att leva upp till barnkonventionens artikel 12 om åsiktsfrihet 
och rätten att bli hörd samtidigt som vård och/eller behandling ska ges 
till små barn, som kanske inte förstår varför. Varje barn ska informeras 
om en planerad behandling och barnet bör om möjligt samtycka till den. 
Här kan det uppstå problem om barnet anses vara för litet för att förstå 
informationen. Men hur ges informationen? Har barnet någon möjlighet 
att förstå den? Information till barn måste ges på en åldersadekvat nivå 
i en lugn miljö när barnet kan vara mottagligt. Vid vilken ålder kan ett 
barn ge informerat samtycke? Svårt att säga då barn i samma ålder kan 
ha nått olika mognad. Vid informerat samtycke är mognad viktigare än 
ålder. Barnet måste ha förstått informationen och ha förmågan att fatta 
beslut om att gå med på behandlingen49. 

Respekt för barnet
Respekten för barnet i hälso- och sjukvården har genomgått en positiv 
utveckling under det senaste decenniet – sedan barnkonventionens till-
komst. Tidigare var det naturligt att föräldrarna förde barnets talan. Idag 
efterfrågas barnets egen uppfattning, om barnet är moget nog. Forskning 
i ämnet pågår och nyligen försvarade en barnsjuksköterska sin doktors-
avhandling om barns medverkan i beslut som rör dem själva inom hälso- 
och sjukvården50. Ett annat exempel fi nns i Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om omskärelse av pojkar (SOSFS 2001:14). I föreskrif-
terna,51 ges en detaljerad information om hur ingreppet ska ske samt att 
en pojke, som är mogen nog att ha en egen inställning till ingreppet, inte 
får omskäras mot sin vilja. Som ett allmänt råd skrivs att den som lämnar 
information till pojken bör ha kunskap om och erfarenhet av att samtala 
med barn i pojkens ålder 52.

Barn är växande individer med varierande erfarenheter och mognad 
och därmed även varierande kompetens att fatta beslut. Ingen torde med 
säkerhet kunna veta vad det barn som sjuksköterskan ska ge en injektion 
förstår av given information eller om barnet kan samtycka till injektionen. 
Men barn förstår ofta mer än vad vuxna tror. En barnsjuksköterska be-
rättade för mig om en pojke, ett och ett halvt år gammal, som gråtande, 
skrikande och sparkande gått igenom fl era behandlingar, även den typ 
av injektion som hon nu skulle ge. Detta var första gången hon träffade 
honom. När sjuksköterskan hälsat på pojken och föräldrarna gav hon en 
enkel information om att hon skulle ge honom medicin i slangen53 han 
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hade. Hon motiverade också sin åtgärd genom att säga att medicinen 
skulle göra honom ”stor och frisk och stark”. Sjuksköterskan fortsatte: ”Om 
du kommer och lägger dig på sängen så ska du få din medicin.”  Det lilla bar-
net, som hela tiden fi xerade henne med blicken, avvaktade tyst. Sedan gled 
han ner ur förälderns knä och klättrade upp i sängen, hela tiden fi xerande 
sjuksköterskans blick. Han lade sig på rygg och drog upp tröjan, tog tag i 
sin CVK och räckte den mot sjuksköterskan. Det lilla barnet gav informe-
rat samtycke och sjuksköterskan visade att hon hade barnkompetens.

Sjuksköterskans yrkesområde
En legitimerad allmänsjuksköterskas yrkesområde omfattar barn, ungdo-
mar, vuxna och äldre54. På sjukhusens vårdavdelningar antas patienterna 
vara vuxna, men cirka en fjärdedel av sjukhusvårdade barn vårdas fortfa-
rande på vuxenavdelningar55. Dessa avdelningar är sällan anpassade för 
barn. Barn kan också vara anhöriga till inneliggande patienter. Vårdcen-
traler ska i normalfallet vara första vårdnivå även för barn. Många sjuk-
sköterskor kommer att träffa barn under sin yrkesutövning.

Utbildningsprogram för grundutbildning till 
sjuksköterskor 
Hur mycket av utbildningen till sjuksköterska som handlat om barn och 
ungdomar och deras speciella behov varierar beroende på utbildningens 
uppläggning. Sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönkö-
ping har en obligatorisk kurs, Omvårdnad – grundläggande behov, 10 
poäng. I kursen ingår också barns grundläggande behov vid sjukdom 
och sjukhusvistelse. Barn som vårdas på en vuxenavdelning har behov av 
omvårdnad som andra patienter, men barnet är ändå ingen vanlig patient. 
Barnet har specifi ka behov beroende på ålder. En pågående sjukdom kan 
innebära smärtsamma upplevelser. Om föräldrarna inte kan stanna hos 
barnet under sjukhusvistelsen, kan det också innebära separation, vilket 
kan vara mycket traumatiskt för ett barn under de första levnadsåren. Bar-
nets behov av trygghet, lek och sysselsättning minskar sällan på grund av 
sjukdom, men förutsättningarna för behovstillfredsställelse kan ändras. 
Allt detta måste en allmänsjuksköterska känna till. 

Sverige har ratifi cerat FN:s konvention om barnets rättigheter och 
därmed godkänt och förbundit sig att följa konventionen56. Barnkonven-
tionens innehåll bör alltså vara känt och då i första hand hos dem som 
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fattar beslut som kan komma att beröra barn. Sjuksköterskor tillhör dem 
som ska ha kunskap om barnkonventionens intentioner. Framför allt bör 
vissa artiklar i barnkonventionen vara kända, nämligen barns rätt att inte 
diskrimineras (artikel 2), principen om barnets bästa (artikel 3), barns 
rätt till liv och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt till åsiktsfrihet och 
rätten att bli hörd (artikel 12). Alla barn har samma rätt till god omvård-
nad vid sjukdom. Om det råder tveksamhet om någon åtgärd som gäller 
barnet ska alltid barnets bästa komma i främsta rummet. Sjuksköterskan 
ska medverka till att barnets rätt till liv och utveckling tillgodoses, även 
om barnet är sjukt. Barnet har rätt till information om planerade under-
sökningar och behandlingar, hur de genomförs, hur det kan påverka bar-
net och om det gör ont etc. Informationen måste också innehålla motiv 
till åtgärden så att barnet kan ta ställning till vinsten, till exempel att 
kunna bli frisk igen. Barnets egen vilja måste respekteras så långt möjligt. 
Det kan vara svårt om barnet är för litet för att förstå informationen eller 
konsekvenserna av att inte få behandling, men även ett barn som inte fyllt 
två år kan ge informerat samtycke. Enligt artikel 23 har det handikappade 
barnet rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv. Detta barn kan ha större 
behov av omvårdnad av sjuksköterskan. 

I kursen Omvårdnad – grundläggande behov ska studenten skaffa sig 
kunskap om barnets behov och rättigheter vid sjukdom. Varje student 
får ett exemplar av barnkonventionen och en genomgång av innebörden. 
Barnkonventionen ser till varje enskilt barn och dess möjlighet att få en 
god uppväxt, antingen barnet är friskt eller sjukt. Nordisk förening för 
sjuka barns behov (NOBAB) (2000) har däremot som främsta syfte att 
värna om sjuka och handikappade barns och ungdomars behov under en 
sjukhusvistelse. Föreningen har utarbetat NOBAB:s standard för omsorg 
om barn och unga på sjukhus, vilken svenska sjukhus arbetar efter. Dessa 
båda dokument förstärker varandra angående barnets speciella behov och 
rättigheter vid sjukdom, vilket den nyutexaminerade sjuksköterskan ska 
ha grundläggande kunskap om.

För att öka allmänsjuksköterskans grundläggande barnkompetens 
är en ny valbar kurs för sjuksköterskeprogrammet under utarbetande, 
Omvårdnad – hälsa och ohälsa hos barn och ungdom, 5 poäng, nivå 
1–20 poäng. Syftet är att studenten ska inhämta kunskaper om barns 
och ungdomars normala utveckling, hälsa och ohälsa samt introduceras i 
det specifi ka i att möta barn och ungdomar i hälso- och sjukvården. Kur-
sen överensstämmer med Socialstyrelsens skrivelse57 , där det förordas att 
barnperspektivet tydligare bör fi nnas med i alla grundutbildningar som 
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berör eller tangerar hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Barnkon-
ventionen kommer naturligtvis att ingå i kurslitteraturen. Studenterna 
kan bearbeta tillämpliga artiklar i barnkonventionen i samband med 
fallbeskrivningar av barn som i något avseende har det svårt. En allmän-
sjuksköterska, som gått igenom denna kurs, har större kunskap om barn 
i olika åldrar och med olika behov av omvårdnad. Hon/han bör också ha 
en bättre beredskap i mötet med barn och föräldrar. 

Kurs för barnsjuksköterskor och distriktssköterskor 
Dessa sjuksköterskor ska ha en specialistutbildning inom hälso- och sjuk-
vård för barn och ungdom (40 poäng) respektive distriktssköterska (50 
poäng). I specialistutbildningsprogrammen ingår bland annat utbildning 
rörande barn och ungdomar, utveckling och livssituation vid hälsa och 
ohälsa, familjen och samhället samt pediatrik och pediatrisk omvårdnad 
beroende på utbildning. Brist på specialistsjuksköterskor leder till att även 
allmänsjuksköterskor kan fi nnas inom områden som kräver specialist-
utbildning. Hälsohögskolan, Avdelningen för omvårdnad, Högskolan i 
Jönköping utbildar bland annat sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och 
distriktssköterskor.

Intresset för barnkonventionen delar jag med en kollega som även arbe-
tar med dessa specialistutbildningar. I examensarbete för master of public 
health 58 respektive i doktorsavhandling59 har vi fördjupat oss i FN:s kon-
vention om barnets rättigheter. Studenterna samläser under vissa kurser, 
till exempel under kursen Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor 0–18 
år. Denna 10-poängskurs är obligatorisk för blivande barnsjuksköterskor 
och distriktssköterskor. Vårt stimulerande samarbete har pågått i fl era år 
och studieguiden har använts med smärre förändringar i några år. Det 
är vanligt att deltagarna har egna barn. I kursen ska studenten inhämta 
kunskaper om barns och ungdomars utveckling och livsvillkor, om sam-
hällets stöd till barn och familj, teorier och metoder inom barnhälsovård 
och skolhälsovård. Fokus ligger på friska barn och ungdomar under ut-
veckling och inte sjukvård. FN:s konvention om barnets rättigheter fi nns 
med i kursplanens litteraturlista. Kursen bedrivs på helfart och genomförs 
i form av föreläsningar, temauppgift, tillämpade studier på barnavårds-
central (BVC) och i skolhälsovård samt seminarier. Schemat erbjuder en 
inledande föreläsning om barnkonventionen. 
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Temauppgift  

Varje student arbetar i en grupp med ett av åtta angivna teman och fo-
kuserar på något inom temat som är intressant för gruppen. Exempel på 
teman är: barn och ungdom med särskilda behov, barn och ungdom som 
far illa samt BVC-sjuksköterskans profession respektive skolsköterskans 
profession. Utgångspunkten ska vara barnkonventionen. Uppgiften intro-
duceras i början av kursen med uppföljning i seminarium i slutet av kursen 
för att studenterna ska få tid att söka litteratur och fördjupa sig. Det rör sig 
vanligen om cirka 15 referenser. En del studenter anser att uppgiften är för 
stor, medan andra anser att detta är en mycket värdefull uppgift. Lärare 
fi nns tillgängliga, men det handlar inte om regelrätt handledning som vid 
C- eller D-uppsatser. Rapporten ska genomföras och presenteras utifrån 
ett vetenskapligt arbetssätt och redovisas vid ett seminarium där varje 
grupps presentation följs av diskussion med samtliga seminariedeltagare. 
Hur mycket studenterna diskuterar sitt resultat mot barnkonventionen 
varierar, liksom rapporternas kvalitet, men studenterna ska ha ett proble-
matiserande och refl ekterande förhållningssätt. Nedan följer tre exempel 
på genomförda temauppgifter. 

Barn och ungdom med särskilda behov

En grupp studenter valde i sin temauppgift att beskriva utveckling och 
livssituation hos barn och ungdomar med särskilda behov samt samhällets 
möjligheter att stödja dem och deras familjer. Studenterna jämför barnets 
och den unges situation med den vuxnes och studerar barnets utsatthet 
i ett internationellt och svenskt perspektiv. De poängterar att två länder 
fortfarande inte har ratifi cerat barnkonventionen. Studenterna framhåller 
att, enligt artikel 23, ett barn med handikapp ska ha samma rättigheter 
som övriga barn. Andra artiklar som dessa studenter refererar till är varje 
barns lika rätt oavsett barnets eller vårdnadshavarens ursprung eller ställ-
ning (artikel 2) samt varje barns rätt till livet (artikel 6). Studenterna 
refererar till skollagen, socialtjänstlagen och lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, vilka är tillämpliga på barn och ungdomar med 
särskilda behov.

I resultatet presenteras bland annat föräldrars upplevelser av möte med 
myndigheter och den brist på respekt och empati som många känner i 
den situationen. Föräldrar anser sig ha svårt att få gehör för de särskilda 
behov som barnet har. Gruppen diskuterar sitt resultat och drar slutsatsen 
att med tanke på barnkonventionen och svenska lagar och förordningar 
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borde det inte vara så svårt för dessa barn och familjer att få stöd och hjälp 
från samhället. Ändå fi nns det brister i samhällets stöd och studenterna 
anger fl era orsaker. Den viktigaste orsaken anser de vara brist på sam-
verkan mellan olika hjälpande instanser, vilket kan leda till att föräldrar 
känner ett tungt ansvar att föra över information mellan instanserna. 
Andra tänkbara orsaker tror de är brist på ekonomiska resurser, oklara 
direktiv för stöd eller olika huvudmän för samhällets hjälpinstanser. Vid 
seminariet diskuterar studenterna barn och ungdomar med särskilda 
behov utifrån gruppuppgiften, men också kopplat till egna erfarenheter. 
Studenterna menar att de har fått en djupare förståelse för dessa familjers 
problem, vilken de kan använda i det kommande praktiska arbetet.

Barn och ungdom som far illa

Syftet för en annan temauppgift var att få ökad kunskap om tecken och 
signaler som sjuksköterskan kan se hos ett barn som misshandlas eller 
utnyttjas sexuellt. Studenterna refererar till konventionsstaternas uttalade 
vilja att följa barnkonventionen, vilket innebär att konventionsstaterna 
därmed ”skall” skydda barnet (artikel 19) och ”åtar sig” att skydda barnet 
(artikel 34) mot alla former av våld och sexuellt utnyttjande. Samtidigt 
påpekar studenterna att barnkonventionen inte är en lag, utan en konven-
tion som medlemsländerna visserligen har förbundit sig att följa, men att 
sanktionsmedel saknas om konventionen inte följs. 

Resultatet handlar om de tecken och signaler som sjuksköterskan kan 
iaktta hos barn som misshandlas eller utnyttjas sexuellt. Studenterna dis-
kuterar att det bör vara möjligt att besluta att all personal, som arbetar 
med barn, ska ha utbildning så att de kan se om ett barn far illa, särskilt 
om det rör sig om misshandel eller sexuellt utnyttjande. Sjuksköterskan 
måste kunna uppmärksamma barnets situation för att kunna hjälpa bar-
net. Här stödjer studenterna sig på barnkonventionen genom att hävda 
att alla konventionsstater ska vidta lämpliga åtgärder i utbildningssyfte 
(artikel 19). Kunskap hos sjuksköterskor kan göra dem skickade att tidigt 
hjälpa barn som far illa till en bättre tillvaro. Det är viktigt för barnet och 
borde vara genomförbart, sammanfattar studenterna.

BVC-sjuksköterskans profession

BVC-sjuksköterskans arbetsmetoder för att främja invandrade barns 
hälsa, utveckling och livsvillkor är titeln på en temauppgift, som utgår 
från barnets rätt till livet (artikel 6), barnets rätt till religionsfrihet 



76

(artikel 14) och barnets rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24). Med hjälp 
av litteratur och fem intervjuer med BVC-sjuksköterskor har studenterna 
fördjupat sig i vilka arbetsmetoder BVC-sjuksköterskan kan använda, och 
använder sig av, för att stödja invandrade barn. Studenterna konstaterar 
att det som gäller för svenska familjer också bör gälla för invandrade fa-
miljer, nämligen att det viktigaste är att se barnet som en individ och att 
inte generalisera barnets och familjens behov. En god kommunikation 
med familjen anser de vara basen för BVC-sjuksköterskans samverkan 
med familjen, även om det kan vara svårt vid språkproblem. Strävan måste 
också vara att ta tillvara föräldrarnas egna resurser och uppmuntra dem 
att behålla sina egna traditioner för att främja barnets och familjens hälsa, 
utveckling och livsvillkor. Studenterna framhåller att de kommer att bära 
med sig denna nya kunskap, som de tror att de får nytta av i arbetet med 
familjer från andra länder.

Studentgruppen speglar en individualiserad syn, nämligen att det är 
viktigast att se barnet som en individ och att inte generalisera barnets 
och familjens behov. Men familjen kanske är präglad av en kultur där fa-
miljen är viktigare än individen? Hammarberg60 påtalar svårigheter med 
att implementera barnkonventionen i kulturer i vars tradition tonvikten 
läggs vid kollektivet, då ju barnkonventionen betonar det individuella 
barnets rättigheter. Vem ska BVC-sjuksköterskan företräda, barnet eller 
föräldrarna eller både och? Ett lyhört och professionellt förhållningssätt 
krävs för att kunna samarbeta med alla inblandade parter för att uppnå 
barnhälsovårdens huvudmål61. 

Tillämpning inom barnhälsovård och skolhälsovård 
Under två veckor genomför studenterna tillämpade studier inom barn-
hälsovård och skolhälsovård. Under tillämpningen ska studenterna föra 
anteckningar utifrån några frågeställningar, vilka ligger till grund för in-
dividuella presentationer vid seminarier inom vartdera området. Exempel 
på frågeställningar: Hur uppfattar du sjuksköterskans roll i verksamhe-
ten? Hur samverkar sjuksköterskan med andra verksamhetsområden? En-
ligt studieguiden är syftet bland annat att studera hur barnkonventionen 
kan användas för att stärka barnets och den unges ställning. Studenterna 
refererar ofta till barnets rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24). Redo-
visning sker muntligt med egna refl ektioner kring erfarenheter från till-
lämpningen. Därefter jämför och diskuterar seminariedeltagarna sina 
erfarenheter. Presentationerna ger oftast uppslag till långa diskussioner 
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om det praktiska arbetets utformning och ibland med förslag till föränd-
ringar.  Diskussionen är vanligen inte lika livlig omkring barnkonventio-
nens möjliga påverkan på den praktiska verksamheten. 

Litteraturseminarium kring mobbning 
Mobbning är ett stort och kanske växande problem, eller åtminstone mer 
uppmärksammat på senare år. Syftet med denna uppgift är bland annat 
att utifrån kurslitteratur söka kunskap om mobbning som fenomen bland 
barn och ungdomar, dess orsaker, hur mobbning kan förebyggas samt 
vilka strategier som kan användas vid fall av mobbning. I studieguiden 
uppmanas studenterna att utifrån kurslitteraturen, och gärna annan lit-
teratur, bearbeta boken Mobbning – en bok om att förebygga, upptäcka 
och stoppa mobbning62 utifrån några konkreta frågeställningar kring 
mobbning. Vissa frågor är lätta att besvara, till exempel: Hur defi nierar 
du mobbning? medan fl ertalet kräver inläsning och refl ektion, till ex-
empel: Vilka metoder bör användas då mobbning uppträder i skola eller 
fritidsverksamhet? Vilka aktörer i samhället bör enligt din mening vara 
ansvariga då det gäller mobbningsprevention? Uppföljning sker i ett semi-
narium där kursen indelas i mindre grupper och där frågeställningarna 
diskuteras. Eftersom samtliga studenter har bearbetat frågorna individu-
ellt brukar diskussionen vara livlig. Lärare går runt i grupperna och varje 
grupp sammanställer en diskussionsrapport som lämnas till kursansvarig 
lärare.

Detta seminarium är vanligen mycket uppskattat bland studenterna. 
Gruppdeltagarna anser oftast att Höistads bok ger värdefulla aha-upple-
velser och goda råd. Studenterna kan ha erfarenheter av mobbning under 
barndomen, som förälder till mobbat barn eller från tillämpningen i skol-
hälsovård. Skolsköterskan har en viktig roll i arbetet med att förebygga 
mobbning. Hon/han är en del av skolans personal, men med andra upp-
gifter än lärarna, och kan därför bidra till att upptäcka mobbning. Skol-
sköterskan kan identifi era resurser runt ett mobbat barn och dess familj, 
men också medverka i arbetet för att stoppa mobbning på skolan. 

Artikelseminarier
En viktig uppgift i kursen är att stimulera studenterna att inhämta nya 
kunskaper om faktorer som påverkar barns och ungdomars uppväxt och 
levnadsförhållanden samt teorier och metoder i hälsoarbetet bland barn 
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och ungdomar. Det är syftet med artikelseminarierna. Förhoppningsvis 
ska de bidra till att sjuksköterskan skaffar sig en beredskap att själv söka 
ny kunskap efter specialistutbildningen. Vetenskapliga studier inom om-
vårdnad presenteras mestadels på engelska, även om studien är genomförd 
i Sverige. Sex utvalda artiklar från olika vetenskapliga tidskrifter ingår 
i seminarierna: Wendt et al. 1992; Albinsson et al. 1996; Borup 1998; 
Foucard 2000; Fägerskiöld et al. 2000 och Hedberg Nyqvist & Kylberg 
2000. Varje student läser, granskar kritiskt och analyserar innehållet i 
varje artikel samt skriver en kort sammanfattning. Studenterna deltar i 
två seminarier där artiklarna diskuteras utifrån syftets ämnesmässiga och 
metodmässiga relevans samt resultatets användbarhet i praktisk verksam-
het. Utvärderingar visar att en del studenter anser att sex engelskspråkliga 
artiklar är för många, medan andra anser att artiklarna är intressanta och 
seminariet mer givande än vad de hade förväntat sig.   

Sammanfattande refl ektioner
Allmänsjuksköterskor, som i sin yrkesutövning kan komma att möta barn 
och familjer, bör i sin utbildning ha skaffat sig en beredskap för mötet, 
ha en viss barnkompetens. I denna kompetens ingår kunskap om barnets 
och den unges behov i olika åldrar samt barnets rättigheter enligt barn-
konventionen. Barnsjuksköterskan och distriktssköterskan behöver ytter-
ligare barnkompetens, som de bland annat skaffar sig genom respektive 
specialistutbildning. Utvärderingar av kursen Barns och ungdomars hälsa 
och livsvillkor, 0–18 år och mina erfarenheter visar att fl ertalet blivande 
barnsjuksköterskor och distriktssköterskor uppskattar uppläggningen av 
kursen och arbetet med uppgifterna utifrån barnkonventionen, medan 
några anser att uppgifterna är för krävande. Studenterna har helt klart 
påbörjat implementeringen av barnkonventionen i sitt eget sätt att tänka 
om barns och ungdomars rättigheter.
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Barnkonventionen i 
socionomutbildningen

Bodil Rasmusson

Inledning
Socionomutbildningen är en generalistutbildning som omfattar tre och 
ett halvt år och som förbereder för yrkesverksamhet inom många olika 
sociala verksamhetsfält. Socionomer kan arbeta inom socialtjänst, skola, 
hälso- och sjukvård, kriminalvård och institutionsvård, inom frivillig-
sektorn, arbetsmarknadsområdet, försäkringskassa m.m.63 Socialt arbete 
kan defi nieras på fl era olika sätt, men jag nöjer mig här med att konstatera 
att socialt arbete kan bedrivas på olika nivåer – strukturell nivå, grupp- 
och organisationsnivå samt individ- och familjenivå. Var tyngdpunkten 
ligger är beroende av vad som uppfattas som sociala problem och vilka 
prioriteringar som görs.64 När det gäller barnkonventionen och dess re-
levans i förhållande till socialt arbete, går tankarna närmast till begrep-
pet social barnavård. Begreppet kan användas som ett samlingsbegrepp 
för samhällets (främst socialtjänstens) organiserade insatser för barn och 
ungdomar som anses fara illa eller vara i riskzonen för att fara illa.65 Enligt 
en annan och vidare defi nition är det fråga om social barnavård när sta-
ten eller kommunen tar över uppgifter som normalt tillskrivs familjen.66 I 
socionomutbildningen konkurrerar barnavårdsfrågor om utrymmet med 
många andra för socialt arbete angelägna teman. Men barnkonventionen 
och dess tillämpning är inte bara en angelägenhet för socionomstude-
rande som i en framtid kommer att arbeta direkt med barn och ungdomar. 
Även socionomer som arbetar med vuxna eller med utredning, planering 
och administration behöver kunskaper om barns behov, villkor och rätt-
tigheter. Alla vuxna har varit barn och många klienter är föräldrar. Barn 
till psykiskt sjuka, barn till missbrukare, barn till frihetsberövade för-
äldrar, till socialbidragstagare och barn som bevittnar våld i hemmet, är 
exempel på grupper av barn vars problem helt nyligen blivit kända och 
erkända. Vuxnas perspektiv dominerar och därför marginaliseras barn 
inom många samhällsområden. 
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Jag argumenterar i detta kapitel för vikten av att ge ökat utrymme åt 
barnkonventionen i socionomutbildningen och presenterar en tankemo-
dell som verktyg och inspiration. Kapitlet inleds med några olika infalls-
vinklar på mänskliga rättigheter, som en del i värdegrunden för socialt 
arbete. Jag ger därefter en kort lägesbeskrivning av hur barnavårdsfrågor 
behandlas i socionomutbildningen i dag. I nästföljande avsnitt visar jag på 
kopplingar mellan barnkonventionen och några olika teorier, perspektiv 
och begrepp med relevans för socialt arbete. Därefter koncentrerar jag mig 
på innebörden i en tankemodell, de fem P:na, som avslutningsvis bildar 
utgångspunkt för min diskussion om olika möjligheter att utveckla un-
dervisningen i socionomutbildningen. 

Socialt arbete och mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är en självklar del i värdegrunden för socialt arbete, 
dess teorier, etik och praktik.67 I engelskspråkig litteratur benämns socialt 
arbete med ett talande uttryck ”human rights profession”.68 Solidaritet 
med svaga grupper, människors lika värde, rätten till liv, självständig-
het och frihet, delaktighet och infl ytande är, enligt såväl internationella 
deklarationer och konventioner som svensk lag, de principer som ska vara 
vägledande i allt socialt arbete.69 Med barnkonventionen har socialarbe-
tare fått ett viktigt redskap som stöd i det svåra och angelägna arbetet med 
social barnavård. Barnkonventionen är ett viktigt incitament för att söka 
kunskap om barns villkor och vardag samt för refl ektion och diskussion 
om innebörden i några av de vaga och mångtydiga begrepp som präglar 
barnavårdsarbetet. Barnets bästa och barns behov är ett par exempel.70 
Gunvor Andersson och Anna Hollander71 konstaterar att när begreppet 
behov används inom social barnavård så lämnas det ofta odefi nierat eller 
ses som givet och oproblematiskt. Men i själva verket är begreppet rela-
tivt.

”Det fi nns således fl era olika teoretiska uppfattningar om hur ska man ska de-
fi niera behov och i vad mån det fi nns grundläggande mänskliga behov som är 
universella, i vad mån behov är sociala konstruktioner, som är kulturellt be-
stämda och i vad mån behov är individuella preferenser och önskningar”.72

För socialarbetare är det, trots denna obestämbarhet, fundamentalt att 
tala om mänskliga behov, hur dessa kan identifi eras, beskrivas och mötas. 
Men Jim Ife, australiensisk professor i socialt arbete och social adminis-
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tration, argumenterar för en kombination av rättighets- och behovstän-
kande:

”A social work practice based on human rights framework can both enrich and 
contextualise ideas of needs and justice so that they become more powerful and 
more useful. Instead of seeing social work practice as about the assessment and 
meeting of human needs, we can see it as about defi ning, realising and guaran-
teeing of human rights.” 

”Judgements of need are both value/judgements and also judgements refl ecting 
expertise. Social workers should seek to identify the rights issues behind the sta-
tements of need that they make every day.” 73 

Innebörden i och relationen mellan begreppen barns behov, barnets bästa, 
barnets vilja och barns rätt måste blir föremål för diskussion och dialog, 
inte minst med de barn som socialarbetare kommer i kontakt med. Den 
svenska barnkommittén beskriver en metod för att komma fram till inne-
börden i barnets bästa: 

”Att kombinera vetenskap och beprövad erfarenhet (dvs. 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.”74 

Tillvägagångssättet kan te sig självklart, men det inrymmer många kom-
plikationer. Arbetet med barn som far illa är svårt och komplicerat. Socialt 
arbete bedrivs ofta inom organisationer som knappast ger förutsättningar 
för att leva upp till de ideal som formulerats i den offi ciella retoriken. So-
cialarbetare tvingas många gånger engagera sig i fall där andra samhälls-
instanser för länge sedan givit upp. Vetenskap och beprövad erfarenhet 
räcker inte alltid till för att bedöma om ett barn måste skiljas från sina 
föräldrar eller för att lösa de dilemman som uppstår när intressekonfl ikter 
mellan barn och föräldrar måste hanteras. Därtill kritiseras lagstiftningen 
för att inte ge tillräckligt stöd. Den syn som präglar socialtjänstlagen 
bygger inte på barnet som bärare av rättigheter.75  Socialarbetaren måste 
göra egna tolkningar och etiska överväganden. Socialt arbete kan inte ses 
som värderingsfritt, neutralt och objektivt. I enlighet med postmodernt 
tänkande fi nns heller inte några absoluta, en gång för alla givna svar på 
etiska och moraliska problem.

Mänskliga rättigheter kan emellertid, hävdar Jim Ife76, förse socialar-
betarna med en moralisk bas både för arbetet med enskilda klienter och i 
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samhällsarbete. Ett perspektiv med utgångspunkt i mänskliga rättigheter 
kan hjälpa till att länka samman arbetsuppgifter på olika nivåer till en 
samlad, holistisk syn på det sociala arbetets praktik.  Samtidigt som vi 
lever i en värld karaktäriserad av osäkerhet, mångfald och föränderlighet 
erbjuder mänskliga rättigheter en universell värdegrund att hålla sig till. 

Barnkonventionen uppmanar oss att vidga perspektiven och se barns 
villkor i ett globalt sammanhang. Sven Hessle77 beskriver globalisering-
ens konsekvenser för socialt arbete och konstaterar att det blir alltmer up-
penbart att den sociala problematik vi ser i Sverige i dag  har sina rötter i 
komplicerade internationella strömningar. Vi måste söka inspiration till 
att fi nna lösningar på sociala problem och att utveckla nya metoder över de 
nationella gränserna. Ett konkret exempel på sådant internationellt utbyte 
inom barnavården är projektet Barns Behov i Centrum (BBiC) som sedan 
några år tillbaka drivs av Socialstyrelsen i nära samarbete med engelska 
forskare och praktiker (Socialstyrelsen 2002 a, b).78 Både i det svenska 
projektet och de engelska förebilderna, Looking After Children och Fram-
ework for the Assessment of Children in Need and their Families79, anges 
barnkonventionen som en viktig bas. Genom konventionen har vi fått ett 
gemensamt språk, som underlättar kommunikationen mellan länder och 
världsdelar i talet om barn och deras rättigheter. Att artikulera innebörder 
och olika tolkningar är emellertid nödvändigt för att blottlägga olikheter i 
synsätt och för att förhindra att konventionen enbart blir ett intetsägande 
och till intet förpliktigande signum.

Socionomutbildningen och undervisningen i social 
barnavård
Centrum för utvärdering i socialt arbete (CUS) vid Socialstyrelsen ge-
nomförde 1999–2000 en undersökning om undervisningen i social barna-
vård vid landets dåvarande sju socialhögskolor.80 Undersökningen skedde 
mot bakgrund av de brister som redovisats från praktiken – bristen på 
förankring i vetenskaplig kunskap om effekter av olika insatser, bristen på 
kunskaper om barns utveckling och villkor samt brister i utredningsme-
todik och dokumentation. Undersökningen visade att undervisningen om 
barn, familjer och social barnavård företrädesvis låg utspridda som korta 
moment och gömda i generella kurser om socialt arbete. Det är främst 
inom valbara kurser som dessa teman ges en större tyngd, vilket kan be-
tyda att man som socionom kan ha ytterst begränsad barnkunskap, om 
man under sin studietid valt fördjupningskurser med annat innehåll. Vid 
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de svenska socialhögskolorna fi nns ingen gemensam minimistandard för 
vad de studerande ska lära sig om social barnavård. 

Forskarna studerade även den procentuella fördelningen mellan olika 
delmoment i relation till några olika huvudteman: 1) barns allmänna 
villkor, 2) riskbarnet (t.ex. misshandel, ungdomsproblem, specifi ka 
riskgrupper, barnpsykiatriska perspektiv), 3) insatser och 4) den sociala 
barnavårdens ramar. Det framgår bl.a. att juridik har stort utrymme i 
undervisningen och att barnkonventionen där utgör en stor del. Detta är 
naturligtvis positivt. Barnkonventionen är ett viktigt juridiskt dokument 
som efter påtryckningar från Barnombudsmannen lett till förändringar 
i socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlänningslagen samt till översyn 
av LVU – lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.81 Goda 
kunskaper om sociallagstiftningen och dess förarbeten är oundgängligen 
nödvändiga för alla socialarbetare. Kanske skulle vi kunna låta oss nöja 
härmed. Men konventionen är inte bara ett juridiskt utan även ett poli-
tiskt och etiskt dokument. 

Barnkonventionens bestämmelser ska genomföras på alla nivåer i 
samhället, såväl centralt som regionalt och lokalt. Det gäller inte bara 
områden som är inriktade på enskilda barn, som t.ex. barnomsorg, skola 
och socialtjänst utan även områden som samhälls- och bostadsplane-
ring samt trafi k och miljöfrågor. Barnkonventionens räckvidd gör alltså 
att den berör alla samhällssektorer82 och därmed också alla de tidigare 
nämnda nivåerna i socialt arbete. Socialarbetare är viktiga aktörer när 
det gäller förverkligandet av de långtgående krav som barnkonventionen 
ställer. Om de ska kunna bidra i förändringsarbeten som leder till kon-
kreta förändringar i barns vardag, krävs kunskap och medvetenhet om 
barnkonventionens innehåll och potentialer, som går utöver de juridiska 
aspekterna. 

Teoretiska anknytningspunkter
Barnkonventionen kan läsas och överblickas på fl era olika sätt. Det van-
ligaste är utgå från de fyra grundprinciperna; artikel 2 – barnets rätt till 
likvärdiga villkor, 3 – barnets bästa, 6 – barnets rätt till liv och utveck-
ling och 12 – barnets rätt att komma till tals. De olika kategorierna av 
rättigheter – medborgerliga och politiska samt ekonomiska, sociala och 
kulturella – är en annan vanlig indelningsgrund.83 Till dessa kan läggas 
ytterligare en kategori – rättigheter som ger barnet skydd mot övergrepp 
och utnyttjande.84 Olika indelningsgrunder bidrar till olika sätt att belysa 
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och förstå konventionen. I mitt tänkande och i min undervisning har jag 
försökt ta steget vidare från dessa gängse indelningsgrunder. 

I socionomutbildningen studeras ett fl ertal olika teorier och teoretiska 
perspektiv hämtade från socialt arbete, sociologi, psykologi, statskun-
skap, utvärderingsforskning m.m. I några av de teorier som studeras fi nns 
tydliga anknytningspunkter, både till implementeringen av barnkonven-
tionen i praktiken och till den direkta tolkningen och förståelsen av barn-
konventionens intentioner och syn på barn. Jag ger ett par exempel. 

En teoretisk modell för socialt förändringsarbete85 har använts av 
Barnombudsmannen i en nyutkommen vägledning för kommuner och 
landsting Med barnkonventionen som karta och kompass (2001). Imple-
menteringen av barnkonventionen beskrivs som en process som består av 
olika faser – förankring och mobilisering, kartläggning och problemfor-
mulering, målformulering, handlingsprogram och genomförande samt 
uppföljning och utvärdering. I dessa sammanhang är även statsveten-
skapliga teorier om implementering av politiska beslut användbara (se 
t.ex. Sannerstedt 1997). I boken, i vilken jag medverkar som författare, 
presenteras en sammanfattning av de krav som barnkonventionen ställer 
på förändrade arbetssätt och beslutsformer i statliga myndigheter, kom-
muner och landsting. 86 Sammanfattningen bygger på uttalanden från 
FN:s barnkommitté i Genève och utgår från grundprinciperna och yt-
terligare ett par centrala artiklar. 

Artikel

2 Kartläggning och datainsamling

3 Prövningar av barnets bästa

4 Aktiva prioriteringar

6 Helhetssyn och samverkan

12 Former för barns delaktighet

42, 44  Information och utbildning

De sex kraven och modellen för förändringsarbete bildar tillsammans en 
form av brygga mellan det juridiska språkbruket i barnkonventionen och 
kommunalt språkbruk och kommunal praktik. Vi fann att sådana ”över-
sättningar” var nödvändiga för att vi skulle kunna utveckla konventio-
nens intentioner i relation till en faktisk verklighet. 

De tre P:na:  Provision – Protection – Participation87 är en annan form 
av liknande brygga och verktyg för överblick och förståelse. Begrepps-
kombinationen kan appliceras på barn som individer och som social 
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kategori, men även på företeelser på makropolitisk nivå. Jag har funnit 
den användbar både i min undervisning och i mitt avhandlingsarbete88. 
Tankemodellen prövades och diskuterades i relation till barnkonventio-
nen inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt Childhood as a 
Social Phenomenon – Implications for Future Social Policies (1987–1992). 
Projektet tog fasta på den kritik som riktats mot sociologin för dess brist på 
intresse för barn och barndom. Forskarna ägnade sig åt den senmoderna 
barndomens villkor, barnpolitik, barns välfärd, relationer mellan gene-
rationerna, genusaspekter, barns egen kultur och egna perspektiv på sina 
livsvillkor och sin vardagstillvaro. Denna nya forskningsinriktning inom 
sociologin fi ck stor genomslagskraft och vi talar i dag om att det skett ett 
paradigmskifte i barnforskningen och synen på barn och barndom.89 Det 
innebär bl.a. att forskare i större utsträckning än tidigare vänder sig till 
barn som självständiga informanter i forskningen.

Parallellt med att barnrättsrörelsen gjort landvinningar har det således 
även skett förändringar i vetenskapssamhällets syn på barn, barndom och 
barnforskning. Den syn på barn och barns utveckling som förespråkas av 
barndomssociologin återfi nns även i barnkonventionen. Barnet betraktas 
som en kompetent aktör och barndomen tillskrivs ett egenvärde här och 
nu. Barndomen betraktas således inte bara som en förberedelse för vux-
enlivet. Det är emellertid värt att lägga märke till att barnkonventionens 
innehåll bygger på en idé om ett abstrakt, universellt barn och en uni-
versell barndom. ”Konventionsbarnet framstår som en stereotyp”, skriver 
Kristina Bartley.90 Barndomssociologerna ser i stället barndomen som en 
social konstruktion. Barndomens villkor måste därför analyseras utifrån 
ålder, kön, etnicitet och klass och med beaktande av olika kontextuella 
förhållanden. Barndomssociologin är härmed användbar som teoretiskt 
verktyg bl.a. i studier och analys av barns villkor, välfärd och vardagsliv. 

Utvecklingsekologin är ytterligare en teori med anknytningspunkter 
till barnkonventionens barnsyn. Barnkonventionen talar om barnets fy-
siska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling, och den upp-
manar oss i likhet med utvecklingsekologin att se barnet och barnets ut-
veckling i hela sitt politiska, sociala, ekonomiska och kulturella samman-
hang (mikro, meso, exo- och makronivå). Utvecklingsekologisk teori är 
ett svar på den kritik som riktats mot psykologin för dess bristande intresse 
för relationen mellan barn och olika omgivningsfaktorer. Den svarar väl 
mot barnkonventionens krav på samverkan och helhetssyn91 och erbjuder 
ett perspektiv som är särskilt lämpligt för socialarbetare.92 Teorin är på 
samma sätt som barndomssociologin användbar i studier och analys av 
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barns villkor och vardagsliv. Men därtill kan den också användas när vi 
vill förstå enskilda barns utveckling och socialisation.

I den fortsatta framställningen koncentrerar jag mig på de tre P:na till 
vilka jag lagt ytterligare två – Prevention och Promotion.

De fem P:na – en tankemodell 
Begreppen kan i korthet förklaras enligt följande:

Provision  att tillgodose

Prevention att förhindra

Promotion att främja

Participation  att deltaga

Protection att skydda

Många av begreppen ligger nära varandra och det fi nns inga absoluta 
gränser mellan dem. Jag vill också understryka att modellen inte täcker 
upp alla aspekter i tolkningen av barnkonventionen. Modellen ska i stället 
ses som ett komplement till andra sätt att läsa och referera till den. Skälet 
till att jag gärna använder denna modell är att begreppen är välkända i 
socialt arbete. Den bidrar därmed till att fokusera aspekter som intresserar 
socialarbetare. 

Det är viktigt att uppmärksamma de spänningsförhållanden som fi nns 
mellan några av begreppen. Jag tänker särskilt på spänningsförhållandet 
mellan de två olika perspektiv som inryms i barnkonventionens barnsyn 
– synen på barnet som objekt och aktör. Objektperspektivet innebär att 
barnet ses som objekt i behov av omsorg och skydd. Här associerar vi 
närmast till protection. Aktörsperspektivet innebär att barnet ses som ett 
aktivt subjekt, en kompetent aktör med eget handlingsutrymme och som 
medskapare i sin egen utveckling och socialisation, vilket associerar till 
begreppet participation. Detta spänningsförhållande får särskild aktua-
litet i de komplicerade sammanhang och relationer som måste hanteras, 
i synnerhet inom socialtjänsten. Socialarbetare har ett dubbelt uppdrag, 
både att utöva social kontroll och att erbjuda stöd och behandlingsinsat-
ser. Detta begränsar möjligheterna att möta barn på jämlik basis. 

Ett annat spänningsförhållande rör relationen mellan provision, 
prevention, promotion och protection. Den svenska lagstiftningen har en 
dubbel målsättning: att skydda barn mot övergrepp och andra oacceptabla 
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uppväxtvillkor (child protection) och att arbeta för barns generella väl-
färd (child welfare eller provision). Egelund m.fl . (2000) fann emellertid 
att undervisningen i socionomutbildningen mest fokuserar på avvikande 
familjer och barn samt de sekundära och tertiära förebyggande strategier 
som har en tradition i socialt arbete i relation till dessa målgrupper. 

Provision

En nyckelmening i barnkonventionen, artikel 6.2 lyder: 

”Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 
överlevnad och utveckling.” 

Detta begrepp handlar om barns rätt till basala behov som mat, kläder,  
hälsovård och grundläggande utbildning. Det handlar också om social 
trygghet och välfärd och att få eller ha tillgång till särskild service eller 
särskilda resurser samt om fördelningen av resurser mellan barn och 
vuxna. 

Artiklar som, förutom artikel 6, har bäring på begreppet provision är 
t.ex. artikel 18 – om föräldrarnas ansvar för barnets utveckling, artikel  24 
– om barnets rätt till hälso- och sjukvård, artikel 26 – om barnets rätt till 
social trygghet, artikel 27, punkt 1 – om rätten för varje barn till den lev-
nadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska 
och sociala utveckling, artikel 28  – om barnets rätt till utbildning samt 
artikel 31 – om barnets rätt till vila och fritid, lek och rekreation. 

Prevention 

Begreppet prevention innefattar barns rätt till förebyggande åtgärder 
som gäller hälsa, välfärd, rehabilitering, psykisk och fysisk miljö eller 
vanvård, misshandel och övergrepp. Här betonas vikten av en utvecklad 
primärhälsovård, liksom betydelsen av förebyggande hälsovård och verk-
samheter som skolhälsovård och elevvård, mödravårds- och barnavårds-
centraler. Detta konkretiseras t.ex. i artikel 24 –  om barnets rätt till bästa 
uppnåeliga hälsa.

Andra artiklar förutom artikel 24 som hör ihop med prevention är t.ex. 
artikel 3, punkt tre – om verksamheters utformning när det gäller tillsyn, 
säkerhet, personalens lämplighet och antal, artikel 33 – om åtgärder för 
att förhindra att barn använder narkotika eller andra droger samt  artikel 
35 – om åtgärder för att förhindra olovligt bortförande eller handel med 
barn. 
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Promotion

Prevention och promotion är begrepp som ligger nära varandra . Pro-
motion handlar dock mer om att långsiktigt förebygga, i meningen att 
övergripande främja hälsa och goda levnadsvillkor och att stödja s.k. frisk-
faktorer. Promotion innebär också barns rätt till information, kunskap 
och material, som främjar deras fysiska, psykiska, sociala, andliga och 
moraliska hälsa. Både prevention och promotion har t.ex. anknytning 
till artikel 24 och 39 som behandlar barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa, 
sjukvård och rehabilitering. Andra artiklar som hör till promotion är t.ex. 
artikel 23 – om det handikappade barnets rätt till ett fullvärdigt liv, arti-
kel 29 – om syftet med utbildning som ska främja barnets alla möjligheter 
samt artikel 42 om statens ansvar för att göra konventionens innehåll all-
mänt känt hos såväl vuxna som barn. 

Protection 

Denna princip handlar om barnets rätt till vuxnas skydd eller beskydd. 
Principen konkretiseras bl.a. i artikel 19 som innehåller regler om skydd 
mot övergrepp. Ansvaret åvilar i första hand föräldrarna, men även sta-
ten. Begreppet innefattar såväl det skydd som alla barn behöver för sin 
överlevnad och utveckling som barns rätt att skyddas mot övergrepp, ut-
nyttjande och vanvård, dvs. särskilda insatser till förmån för utsatta eller 
hotade grupper av barn. Begreppet står också för skydd mot faror i den 
fysiska miljön liksom mot alla former av diskriminering. Andra artiklar, 
förutom artikel 19, med koppling till protection är t.ex. artikel 2– om 
skydd mot diskriminering, artikel 20 – om statens ansvar gentemot bar-
net vid vanvård eller misshandel, artikel 24 e) – om säkerställande av att 
grupper i samhället får information om förebyggande av olycksfall, artikel 
34  – om barnets rätt till skydd mot sexuella utnyttjanden och övergrepp 
samt artikel 37 – om barnets skydd mot olagliga eller godtyckliga frihets-
berövanden.

Participation 

Uttrycket Participation står för en grundläggande mänsklig rättighet som 
innebär barns rätt till infl ytande och medbestämmande. Artikel 12 om 
barnets rätt att komma till tals är förstås själva kärnan i detta begrepp. 
Artikeln handlar om barns rätt att medverka vid alla sådana avgöranden 
som rör deras situation och omgivning, allt efter ålder och mognad.  Det 
kan vara frågor som berör barnet på ett mer personligt plan, som vård-
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nads- och umgängessituationer eller när beslut fattas inom socialtjänsten. 
Men artikeln handlar också om barn och ungdomar som grupp och deras 
rätt till infl ytande. Övriga artiklar som hör till detta begrepp förutom 
artikel 12 och 13 är artikel 14 – om barnets rätt till tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, artikel 15 – om barnets rätt till föreningsfrihet och fredliga 
sammankomster samt artikel 17 – om barnets rätt till information. 

Tankemodellens tillämpning 
På vilket sätt är då tankemodellen användbar som inspiration och verktyg 
för studenter och lärare i socionomutbildningen? Jag ser två möjligheter. 
För det första kan den användas som ett slags checklista eller associations-
skapande begrepp för att identifi era teman där det fi nns naturliga kopp-
lingar mellan barnkonventionen och existerande ämnen i utbildningen. 
För det andra kan den användas som inspiration och teoretisk modell för 
att undersöka, analysera och diskutera hur barnkonventionen tillämpas 
i praktiken på olika samhällsnivåer och i relation till olika problemställ-
ningar. Jag ger några exempel på teman, frågeställningar och relevant lit-
teratur. Av utrymmesskäl måste jag sedan överlåta åt läsaren att själv gå 
vidare i sökandet efter anknytningspunkter. Det fi nns många, många fl er 
än vad som ryms här.

Nyckelbegrepp Exempel på teman Exempel på litteratur

Provision Barns livsvillkor, kulturella och 
internationella perspektiv på 
barn, välfärdsfrågor

SOU 2001: 55, Qvortrup 
m.fl . (1994)

Prevention Risk- och skyddsfaktorer Lagerberg & Sundelin 
(2000)

Promotion Barn och hälsa Bremberg (1998)

Participation Samtal med barn, barns delaktig-
het och medbestämmande

Øvreeide (1998),  An-
dersson, G. (2001) 

Protection Begreppen barns behov, bar-
nets bästa, barns vilja och bar-
nets rätt

Andersson, G. m.fl . 
(1996), SOU 2000:77

Figur 1. Några exempel på kopplingar mellan de fem P:na och några teman i socionomut-
bildningen. 

Genom en sådan inventering bör barnkonventionen kunna beredas ut-
rymme som strimmor i undervisningen på liknande sätt som kulturmöten 
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och genus/jämställdhet redan integrerats i undervisningen på många 
håll.93 I väntan på att en skräddarsydd lärobok publiceras bör konven-
tionstexten, de fem P:na som tankemodell och en vedertagen defi nition 
av begreppet barnperspektiv94  kunna fungera som studenternas ”basverk-
tyg”. Mina förslag och idéer utesluter givetvis inte att barnkonventionen 
ägnas betydligt större utrymme än så i valbara fördjupningskurser och 
magisterkurser. 

Kritisk granskning
Ett viktigt mål för all högskoleutbildning är att ge studenterna förmåga 
till självständig och kritisk bedömning samt förmåga att självständigt 
lösa problem (1 kap. 9 § HL). Detta är i hög grad något som gäller de 
teman som här behandlas. Mänskliga rättigheter är inte oomtvistade. De 
inrymmer motsägelsefullheter och brister. Efter de första årens eufori över 
barnkonventionen (”det största som hänt världens barn”) hörs nu kritiska 
röster om konventionens räckvidd och brister. Mänskliga rättigheter kan 
komma i konfl ikt med varandra, stanna i retorik och lägga dimridåer 
över bristen på åtgärder mot allvarliga, konstaterade problem95. Michael 
Freeman sammanfattar en del av den kritik som riktats mot barnkonven-
tionen. Det fi nns kritiska röster som hävdar att det fi nns för många rätt-
tigheter och för få skyldigheter och att konventionen därmed fostrar till 
överdriven individualism. Andra är kritiska till att föräldraauktoriteten 
urholkas när barns rättigheter stärks. Freeman argumenterar för behovet 
av en omarbetad konvention där barn måste vara delaktiga i formule-
ringen, där nya rättigheter diskuteras och där nya inslag i existerande 
rättigheter prövas. Nya grupper av barn behöver uppmärksammas; han-
dikappade, homosexuella, fl ickor, gatubarn, fl yktingbarn m.fl . margina-
liserade grupper. 

Att kritiskt granska konventionstexten som sådan, samt retoriken 
kring och tillämpningen av konventionen internationellt och nationellt, 
är givna och viktiga uppgifter för studenterna. Att studera implemente-
ringen av konventionen i statliga myndigheter, landsting och kommuner 
är en spännande uppgift. Nedan följer några exempel på frågor som kan 
bilda utgångspunkt för fältstudier, projekt- och uppsatsarbeten. 
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Nyckelbegrepp Frågeställningar Exempel på litteratur

Provision Tillförsäkras utsatta barn och 
barnfamiljer särskilt stöd? Kan 
prioriteringar med hänsyn till 
barn tydligt urskiljas i statens 
och kommunernas budget?

Regeringens skrivelser 
1999/2000:137 och 2001/
02:166, Salonen 2002, Barn-
ombudsmannen 2001.

Prevention Hur samverkar olika verksam-
heter för att förebygga sociala 
problem bland barn? 

 SOU 1998:31

Promotion Vilken information får barn om 
sina egna rättigheter?

Barnombudsmannens års-
rapporter till regeringen, 
material från Rädda Barnen 
och Skolverket

Participation Vilka olika former fi nns för 
barns delaktighet och medbe-
stämmande på nationell, regio-
nal och lokal nivå? Vilka etiska 
dilemman aktualiseras i samtal 
med barn?

Barnombudsmannen 2001, 
Andersson (1998)

Protection Hur beaktas principen om bar-
nets bästa i vårdnadsärenden? 
Hur utreds sexuella övergrepp 
mot barn?

Schiratzki (1997), Svedin & 
Banck (2002)

Figur 2. De fem P:na som inspiration för undersökningar om barnkonventionens tillämp-
ning i praktiken

Att göra barnkonventionen till sin
Personlig utveckling och medvetenhet om egna attityder och värderingar 
är ytterligare ett viktigt mål för socionomutbildningen. Att göra barnkon-
ventionen till sin och att införliva dess barnsyn och intentioner innebär 
en process som griper in i den egna personen. Här behöver studenterna 
vägledning av erfarna och engagerade lärare. Studenter som skrivit upp-
sats på C-nivå, inom den fördjupningskurs (socialt arbete med barn och 
ungdomar) som jag undervisar i på Socialhögskolan i Lund, är en av mina 
viktigaste inspirationskällor till denna text. Det är en stor förmån att få 
följa studenters ”upptäckter” av konventionens potentialer i socialt arbete. 
Genom den fördjupning som sker i uppsatsskrivandet får studenten möj-
lighet att utveckla sin förmåga till kritisk granskning, vetenskapligt tän-
kande, men även till bearbetning av egna attityder och värderingar. 

Andra, mindre tidskrävande metoder som kan användas i undervis-
ningen med liknande syften är t.ex. analys av fallbeskrivningar och ob-
servationer av barn i olika vardagsmiljöer. 
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Avslutning
Barnkonventionen erbjuder en viktig och självklar bas och värdegrund 
för allt socialt arbete för och med barn. Att tillägna sig konventionstexten 
med dess abstraktioner, innebörder, motsägelsefullheter och konsekvenser 
kräver emellertid hårt arbete. Det är därför angeläget att blivande socio-
nomer återkommande ges tid och möjlighet att söka och bearbeta kun-
skaper om konventionens innehåll, räckvidd och praktiska tillämpning. 
Jag har här argumenterat för att integrera undervisningen om barnkon-
ventionen och innebörden i begreppet barnperspektiv som en strimma i 
hela utbildningen med koppling till olika teorier, teman och existerande 
ämnen. Jag har presenterat en tankemodell – de fem P:na – som verktyg 
för att fi nna kopplingar mellan barnkonventionen och socialt arbete i teori 
och praktik. På detta sätt har jag velat visa på några av de många potentia-
ler som inryms i konventionen i relation till socialt arbete. 
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Slutord

Denna antologi ger exempel på hur FN:s barnkonvention kan ingå i några 
av högskolans utbildningar. Bland exemplen fi nns pedagogisk utbildning, 
socionomutbildning och utbildning inom sjuk- och hälsovården, vilka 
förbereder för arbete med barn. Dessutom fi nns exempel på utbildningar 
som inte i första hand syftar till arbete direkt med barn, men där barn 
kan vara brukare, klienter eller påverkas av den yrkesutövning som utbild-
ningen förbereder för. Exemplen på detta i antologin är juristutbildning 
och rättsvetenskaplig utbildning samt arkitektutbildning. Exemplen är 
just exempel. Av antologin framgår att listan på utbildningar som skulle 
kunna behandlas kan göras lång. 

Remissvaren i antologin visar också att barnkonventionen förekommer 
i högskolans utbildningar som förbereder för arbete med barn, och hur 
den har integrerats i undervisningen. Lärosätena ger företrädesvis exem-
pel på hur barnkonventionen används i undervisning inom hälso- och 
sjukvårdsutbildning, lärarutbildning och socionomutbildning. Antologin 
visar också att det fi nns utbildningar som inte förbereder för arbete med 
barn inom högskolan, men där barnkonventionen kan och bör ingå ef-
tersom konventionen anger att allt beslutsfattande bör utgå från barnens 
bästa.

Lärosätena påpekar också att det fi nns behov av forskning och littera-
tur i ämnet för att det ska vara möjligt att bättre integrera barnkonven-
tionen i undervisningen. Lärosätena pekar också på andra hinder som 
stoffträngsel.

Sverige förpliktigade sig vid ratifi kationen av FN:s barnkonvention att 
vidta alla lämpliga åtgärder (artikel 4) för att genomföra de rättigheter 
som konventionen anger. Sveriges riksdag antog också en proposition 
som slår fast en strategi för att implementera barnkonventionen, där det 
bland annat påpekas att utbildningar som förbereder för arbete med barn 
bör behandla barnkonventionen. Högskoleverket menar dock att det 
inte är dess uppgift att föreskriva eller defi niera i vilka utbildningar som 
barnkonventionen ska ingå. Istället fi nns det skäl att även när det gäller 
FN:s barnkonvention behålla de styrningsprinciper som råder för den 
högre utbildningen. 
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Den innehållsliga styrning som regering och riksdag för närvarande 
utövar är restriktiv när det gäller att föreskriva vilka frågeställningar och 
vilket stoff som ska ingå i högre utbildning. Styrningen är begränsad till 
de examensmål som framgår av examensordningen, en bilaga till hög-
skoleförordningen. Samtidigt måste naturligtvis regering och riksdag 
fortlöpande överväga vad som bör ingå i dessa mål. Högskoleverkets 
referensgrupp för barnkonventionen har diskuterat om en revidering av 
examensmålen, som skedde för att tydligare markera jämställdhetens vikt 
i utbildningarna, också kunde användas som förebild för en revidering av 
målen till förmån för FN:s barnkonvention och barnrättsfrågorna. Re-
ferensgruppen har dock haft olika uppfattningar om en sådan revidering 
verkligen kan göra barnkonventionen mer använd i den högre utbild-
ningen eftersom konventionen är så mångtydig. 

Lärosätenas remissvar ger anledning att tro att en revidering av exa-
mensmålen i sig inte är tillräckligt för att konventionen ska få det ut-
rymme inom universitet och högskolor som behövs för att konventionen 
ska få en ställning som motsvarar strategipropositionens förväntningar.

Högskoleverkets referensgrupp är däremot enig om behovet av ytter-
ligare resurser till forskning inom området. Det behövs också ytterligare 
åtgärder som signalerar regeringens vilja med barnkonventionen inom 
högskolan. 

Hägglund och Thelander skriver i sin artikel att högskolans övergri-
pande samhällsuppdrag innebär ett ansvar att undervisa om konventio-
nen, vilket också innebär ett ansvar för att utveckla den kunskapsbas från 
vilken undervisningen utgår. De menar vidare att det väsentligaste som 
regeringen kan göra för att främja barnkonventionen inom den högre 
utbildningen, är att ge den status av ett eget kunskaps- och forsknings-
område. Innan dess riskerar konventionen att marginaliseras och senti-
mentaliseras.

Högskoleverket anser att regeringen ändå bör överväga att genomföra 
en revidering av examensmålen för att ge FN:s barnkonvention en starkare 
ställning inom den högre utbildningen. Men eftersom det fi nns anledning 
att tro att detta ensamt inte vore tillräckligt, bör en sådan åtgärd gå hand i 
hand med en stärkning av forskningen inom området. Som en ytterligare 
åtgärd bör lärarna inom högskolan erbjudas kompetensutveckling inom 
barnområdet, anser Högskoleverket. På så vis kan barnkonventionens in-
tegrering i den högre utbildningen stärkas. 
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Bilaga 1 
– Remiss

Till alla lärosäten REMISS
Utredningsavdelningen
Per Gunnar Rosengren
2002-04-22
Reg.nr 12-4937-01

Barn ska respekteras
Barnkonventionen ställer krav på att alla myndighetsbeslut, oavsett verk-
samhetsområde, ska ställa barnets bästa i främsta rummet. Konventionen 
gäller inte minst den högre utbildningen, dvs. både Högskoleverk, univer-
sitet och högskolor. 

I särskild ordning har Högskoleverket fått ett uppdrag av Socialdepar-
tementet (S2001/11119/ST) som säger att: 

”Högskoleverkets uppgift blir att defi niera en krets av utbildningsprogram 
som i första hand bör behandla barnkonventionen. Verket bör också stimulera 
lärosätena att fi nna former för hur barnkonventionen kan integreras i under-
visningen”…”Högskoleverket skall vidare kartlägga lärosätenas arbete med 
att bibringa berörda studenter kunskaper om innehållet i konventionen.”

Högskoleverket ska också informera lärosätena om vikten av konventio-
nen genom seminarier eller skriftligt material och verket bör också direkt 
till studenterna sprida kunskap om konventionens existens. 

Uppdraget utgår från regeringens proposition 1997/98:112 Strategi för 
att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige där man me-
nade att kunskaper om barnkonventionen bör ingå i grundutbildningen 
i alla utbildningar där studenterna efter examen kommer att arbeta med 
barn. Regeringen menar att uppdraget inte inskränker sig till kunskap om 
konventionens ”bokstav” utan också om dess anda och intentioner. De 
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utbildningar som Socialdepartementet främst menar bör innehålla utbild-
ning om barnkonventionen är grundutbildningar ”för personalkategorier 
som efter utbildningen kommer att i väsentlig omfattning arbeta med barn”. 

Högskoleverket ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast 
den 15 juni 2003 och planerar att uppmärksamma barnkonventionen på 
fl era olika sätt fram till dess. Högskoleverket avser att publicera lärosäte-
nas remissvar, att ge ut olika texter för att stimulera undervisningen kring 
barnkonventionen, intervjua studenter om undervisningen om barnkon-
ventionen och att anordna seminarier kring konventionen och resultatet 
av detta uppdrag.

Barnkonventionen i högre utbildning
1990 ratifi cerade Sverige barnkonventionen96. Sedan dess har både myn-
digheter och frivilligorganisationer gjort insatser för att sprida information 
och kunskap om konventionen. Men trots att barnkommittén97 betonade 
utbildningens betydelse för barnkonventionens implementering har inte 
konventionen uppmärksammats inom den högre utbildningen på ett mer 
övergripande sätt förrän nu. 

Däremot har barnkonventionen uppmärksammats inom fl era enskilda 
utbildningsområden. Socialstyrelsen skrev t.ex. en rapport98 som lades 
fram i april 2001 om barnkompetens, där man bland annat uppmärksam-
made barnkonventionens betydelse i grundutbildningarna för hälso- och 
sjukvården. Socialstyrelsen skriver där att: ”Barnperspektivet bör tydligare 
fi nnas med i alla grundutbildningar som berör eller tangerar hälso- och 
sjukvård. Till grundutbildningarnas kompetensområde bör även räknas 
förmågan att kommunicera med och skapa förtroendefulla relationer till 
de vårdsökande barnen.” Socialstyrelsen understryker också behovet av 
kunskap om fl yktingars, asylsökandes och invandrares livssituation efter-
som barnen i sådana sammanhang är extra utsatta och sårbara.

Propositionen99 för den nya lärarutbildningen angav att konventionen 
bör ingå i det s.k. allmänna utbildningsområdet i utbildningen där frågor 
om etik, moral och samhällets värdegrund behandlas. Vidare gav Bover-
ket ut en skrift100 under 2000 där frågan om hur unga kan få infl ytande 
över samhällets fysiska planering utreddes.

Det fi nns naturligtvis många enskilda personer på lärosätena som ver-
kat för barnkonventionen.
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Ett decentraliserat utbildningssystem
Styrsystemet för den högre utbildningen bygger på att regering och riks-
dag begränsar sin styrning till ett fåtal områden. Bland annat förutsätts 
regering och riksdag avstå från att t.ex. formulera kursplaner. Den inne-
hållsliga styrningen som riksdag och regering utövar utgår istället från de 
mål som formulerats i examensordningen. 

När Sverige ratifi cerade barnkonventionen förband man sig att följa 
fl era mycket långtgående artiklar. Artikel fyra anger t.ex. att konventions-
staterna ska genomföra alla lämpliga åtgärder för att genomföra de rättig-
heter som konventionen erkänner. Artikeln har uttolkats enligt följande:

”Staten är ansvarig för att förpliktelserna fullföljs och svarar för tillkortakom-
manden i landet i förhållande till konventionen. Landets inre förvaltnings-
struktur har därvidlag ingen betydelse.” 101

När regeringen därmed gav det uppdrag som föreliggande remiss är ett 
uttryck för, är det sålunda inte ett försök att frångå de styrningsprinciper 
som gäller för den högre utbildningen, utan ett försök att leva upp till de 
förpliktelser som Sverige iklädde sig då konventionen ratifi cerades.

Krets av utbildningar
De verksamhetsområden som barnkonventionen direkt pekar ut är polis 
och domstolar, undervisning inklusive högre utbildning, samt hälso- och 
sjukvård. I regeringens strategiproposition 1997/98:112 nämns explicit 
socionomer, lärare, förskollärare, sjukvårdspersonal, poliser och jurister 
som exempel på nyckelgrupper för barnkonventionens omsättning i prak-
tiken. Polis är dock inte en högskoleutbildning. Indirekt måste man anse 
att samhällsplanering också pekas ut eftersom barn ska få påverka sin 
miljö, vilket också understryks av FN:s s.k. Habitatkonvention. 

En särskild problematik när det gäller att defi niera kretsen av utbild-
ningar är om barnkonventionen bara ska behandlas i de utbildningar som 
direkt förbereder för arbete med barn eller om den också bör förekomma 
i utbildningar där yrkesverksamheten kommer att få konsekvenser för 
barn. Det fi nns ju många utbildningar där studenterna efter sin examen 
kommer att arbeta med frågor som rör barn, t.ex. ekonomer, journalister 
och inom mediautbildning.
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Frågan måste också besvaras i relation till de artiklar i konventionen 
som upplevs som mest relevanta. Enligt verkets mening rör det främst ar-
tiklarna 3, 6 och 12 dvs. principerna om barnets bästa, barnets rätt till liv 
och utveckling och barnets rätt att framföra sina åsikter. Det är emellertid 
viktigt att inte vara för snäv i sin tolkning utan att tillmötesgå det övergri-
pande perspektiv – barnperspektivet – som barnkonventionen står för.

Det är därför rimligt att tänka sig att också generella examina bör be-
akta barnkonventionen, eftersom barnkonventionens princip om barnets 
bästa får betydelse för många fl er verksamheter än för de som direkt arbe-
tar med barn. Högskoleverket ser fram emot era synpunkter på denna frå-
geställning. I bilaga 1 lämnar Högskoleverket förslag på de utbildningar 
som i första hand bör beröra barnkonventionen. 

Grundutbildning (jfr. sid. 1 andra stycket ovan) som riktar sig till ny-
börjare, dvs. uppdragsutbildning och forskarutbildning faller däremot 
utanför ramen för uppdraget. Det fi nns också andra myndigheter än uni-
versitet, högskolor och Högskoleverk som har ansvar för att informera och 
utbilda om barnkonventionen.

Barnkonventionens betydelse
De som har arbetat med barnkonventionen har upptäckt att den är ett ef-
fektivt instrument för att bevaka barns rättigheter och se till att barnper-
spektivet fi nns med i beslutsprocesser. För de yrkesgrupper som kommer 
att arbeta med barn blir kunskaper om barnkonventionen därigenom när-
mast en fråga om kvalitet i verksamheten. Arbete med barnkonventionen 
och dess anda blir då ett viktigt inslag i utbildningen.

Frågor
Med tanke på uppdragets utformning är det önskvärt att lärosätena 
besvarar följande frågor samt beskriver hur barnkonventionen tillämpas 
inom dess verksamhet. 
1. Vad betyder barnkonventionen för lärosätet som statlig myndighet?
2. Hur kommer konventionen in i undervisningen inom de utbildningar 

(i den mån de bedrivs vid det enskilda lärosätet) som angetts i bilaga 
1? Utgör undervisningen om barnkonventionen t.ex. en ”strimma” 
eller är det en särskild kurs, eller både och? Finns den angiven i kurs-
planerna?
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3. Högskoleverket vill att lärosätet ger synpunkter på det förslag till 
krets av utbildningar som verket bifogat. Verket är särskilt intresserat 
av att få synpunkter på om det fi nns fl era examina som borde ingå i 
den krets av utbildningar som borde nämnas?

4. Slutligen ser Högskoleverket fram emot att få belyst vilka hinder och 
utvecklingsmöjligheter som fi nns i tillämpningen av barnkonventio-
nen inom den högre utbildningen.

5. Högskoleverket är också intresserat av att få goda exempel på under-
visning där barnkonventionen används för att levandegöra frågan om 
barns rättigheter. (Exemplifi era gärna med kursplaner.)

Högskoleverket ser fram emot att få del av era skrivelser senast den 17 
juni 2002.

På Högskolverkets vägnar

Lennart Ståhle
Tf. avdelningschef       
      Per Gunnar Rosengren
      Utredare

Bilagor
Bilaga 1 Utbildningar och examina där barnkonventionen i första hand 
bör ingå (se nästa sida)
Bilaga 2 Sändlista 
Bilaga 3 Socialdepartementets uppdrag till Högskoleverket
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Utbildningar och examina där barnkonventionen i 
första hand bör ingå (Bilaga 1)
Nedan följer en uppräkning av utbildningar och examina där man kan 
anta att de studerande efter sin examen kommer att arbeta med barn eller 
där deras verksamhet har betydelse för barn. 

UTBILDNINGAR 

Yrkesutbildningar enligt examensordningen

För de yrkesutbildningar som ingår i bilagan till högskoleförordningen 
fi nns examensmål där man i många fall kan hitta skrivningar som skulle 
kunna utgöra portaler för att föra in moment i undervisningen som tar 
upp barnperspektiv, och som kan problematisera barnkonventionen och 
barns bästa. Emellertid nämns barn endast undantagsvis. Nedan följer en 
uppräkning av examina där undervisning om barnkonventionen förefal-
ler relevant:

Arkitektexamen uppnås efter kursfordringar om 180 poäng. I exa-
mensmålen anges t.ex. att ”kunskaper om och färdigheter i att med 
helhetssyn planera, utforma, förvalta och förnya bebyggelsemiljöer och 
byggnader med hänsyn dels till alla människors behov och samhällets 
behov, dels till krav på hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet 
och med god gestaltning”.

Utbildningen till landskapsarkitektexamen skulle även kunna ta upp 
frågor om olika gruppers infl ytande på arbetet. 

Hälso- och Sjukvårdspersonal

Barnmorskeexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om samman-
lagt minst 60 poäng. Därtill ställs krav på avlagd sjuksköterskeexamen 
samt av Socialstyrelsen utfärdad legitimation. 

I examensmålen nämns t.ex. ”utvecklat sin självkännedom och för-
måga till inlevelse och därigenom, med beaktande av ett etiskt förhåll-
ningssätt och en helhetsbild av människan, utvecklat sin förmåga till 
goda relationer med patienter och deras närstående”. Målen för röntgen-
sjuksköterska innehåller samma målskrivning.

Sjuksköterskeexamen är givetvis en utbildning där man kan förut-
sätta att de studerande efter sin utbildning kommer att ha kontakt med 
barn. I examensmålen fi nns samma målsättning som för barnmorskeexa-
men. Även de studenter som läser påbyggnadsutbildningarna kommer 
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naturligtvis att ha mycket kontakt med barn som t.ex. sjuksköterska med 
inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Där anges 
särskilt att utbildningen syftar till, förutom målen för sjuksköterskeexa-
men, att ”ha förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier 
observera och bedöma komplexa vårdbehov”. Men även inom de andra 
specialiseringarna som anges i examensordningen fi nns behov av att 
känna till barnkonventionen.

Examensmålen för läkarexamen innehåller samma målsättning som 
för sjuksköterska, barnmorska (se ovan) och det fi nns ju givetvis spe-
cialiseringar inom läkaryrket som blir viktiga för uppdraget, som t.ex. 
barnläkare och gynekolog. Socialstyrelsen skriver också i sin rapport att 
allmänläkare också har ett behov av att inneha ”barnkompetens” trots 
att det inte ingått i deras grundutbildning. Barnkonventionen borde med 
andra ord inte enbart vara en uppgift knuten till utbildningen inom pe-
diatrik.

Målen för logopedexamen anger att en logoped ska kunna bedöma 
kommunikationsförmåga hos fl era grupper men barn och ungdomar 
nämns specifi kt.

I målen för dietistexamen nämns inte näringsfrågor för barn och ung-
domar, däremot står det att dietisten ska kunna planera och hantera kost 
för olika grupper i samhället, dvs. barn borde kunna betraktas som en 
sådan grupp.

Målen för psykologexamen anger t.ex. ”ha förvärvat kännedom om 
sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och 
mäns livsbetingelser”. Dessutom återkommer det mål som fi nns i t.ex. 
sjuksköterskexamen (se ovan).

Psykoterapeutexamen är en påbyggnad på psykologexamen, läkar-
examen samt fullgjord specialiseringstjänstgöring i allmän psykiatri. 
Examensmålen nämner särskilt att studenten ska kunna arbeta med fa-
miljeterapi efter examen. 

Sjukgymnasterna arbetar även med barn, men barn nämns inte speci-
ellt i examensmålen.

Målen för tandläkarexamen nämner inte arbete med barn eller familjer 
särskilt, men barn behandlas, vilket naturligtvis även gäller för tandhy-
gienister.

Social omsorgsexamen kan utfärdas för inriktning mot äldre, för arbete 
mot funktionshindrade, utvecklingsstörda eller mot socialpedagogiskt be-
handlingsarbete. I examensmålen anges att studenterna efter examen ska 
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ha förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som 
påverkar mäns och kvinnors livsbetingelser.

I målen för socionomexamen anges bland annat att socionomen ”ska ha 
förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som 
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser”. Vidare anges ”att studenten 
efter examen ska ha förmåga att relatera olika typer av åtgärder inom 
verksamheten till de rättsregler och till de övergripande principer som 
styr lagstiftningen, bl.a. inom det sociala området”. Det sistnämnda för 
ju tankarna till bl.a. barnkonventionen.

Jurister

Juris kandidatexamen är en grundutbildning som kvalifi cerar för arbete 
inom en mängd områden som har betydelse för barn. Åklagare, försva-
rare samt inte minst inom förvaltning på olika nivåer fi nns personer med 
juristutbildning vars beslut får betydelse för barn.

Barnkonventionen kan ingå i t.ex. familjerätt, folkrätt, förvaltnings-
rätt, processrätt och straffrätt som ett av fl era juridiska dokument.

Lärarexamina

Lärarutbildningarna är självfallet en mycket central del av uppdraget. 
Lärarexamen kan utfärdas för undervisning i förskola, förskoleklass, 
grundskolans tidigare år, grundskolans senare år och i gymnasieskolan, 
fritidshem samt för modersmål 140 poäng. 

I betänkandet om den nya lärarutbildningen ägnades en del åt sam-
hällets värdegrund om respekt för barn och vuxna. Barnkonventionen 
nämndes inte explicit i betänkandet, däremot under avsnittet ”centrala 
kunskapsområden” fi nns barnkonventionen med i en fotnot till ett reso-
nemang som gäller det allmänna utbildningsavsnittet i lärarutbildningen 
där det t.ex. tas upp hur värdegrundfrågor kan beaktas i utbildningen. 
I propositionen ”En förnyad lärarutbildning” angav dock regeringen att 
kunskapsområdet kan belysas bl.a. genom undervisning om barnkonven-
tionen. 

I målen för lärarexamen anges att studenterna efter examen bl.a. ska:
”förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, 

– orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, 
ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden”.

I målen för studie- och yrkesvägledare anges att studenterna efter 
examen ska ha ”förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att 
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vägleda och informera barn och vuxna inför val av framtida utbildnings- 
och yrkesverksamhet i Sverige och utomlands; förvärvat goda insikter om 
barns, ungdomars och vuxnas utveckling och inlärning samt om skolans 
uppgift i samhället”.

Teologie kandidatexamen

Denna examen utgör en vanlig väg för bl.a. de personer som avser att stu-
dera till präst. Målen för examen tar upp t.ex.:

”förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som 
påverkar mäns och kvinnors livsbetingelser – förvärvat kunskaper om hur 
fysiskt och psykiskt våld påverkar kvinnor och män”.

Generella examina

I bilagan till examensordningen fi nns även generella examina. För dessa 
utbildningar fi nns de allmänna målen i högskolelagen samt de mål som 
varje högskola bestämmer. Det är svårt att avgöra om de studenter som 
läser dessa utbildningar kommer att arbeta med barn på något sätt. Det 
är emellertid tveklöst så, att t.ex. studerande på ekonomutbildningar, 
studerande på utbildningar till pol.mag. med statsvetenskap som huvud-
ämne, etc. under sitt yrkesliv kommer att fatta beslut som kommer att få 
betydelse för barn. Samtidigt fi nns det utbildningar inom området där de 
studerande i sin yrkesverksamhet kommer att få arbeta med uppgifter som 
berör barn. Samhällsplanerare borde vara en sådan kategori enligt samma 
resonemang som gäller för arkitekter. Även bibliotekarier och journalister 
– och mediautbildningar överhuvudtaget – borde vara grupper där barn-
konventionen framstår som relevant.

Frågan är emellertid om arbetet kan förväntas ha sådan omfattning 
att det är viktigt att även inkludera dessa utbildningar i det nuvarande 
uppdraget om barnkonventionen. Kanske kan man tänka sig att den stu-
derandes huvudämne får avgöra om det är relevant att barnkonventionen 
ingår och omfattningen på sådan undervisning.
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Bilaga 2

Lärosätenas remissvar i förkortad form
31 svar inkom till och med den 8 juli 2002. Därefter inkom ytterligare 
något remissvar. De som inte svarat är till största delen privata institut och 
stiftelser med endast några få examensrätter. Nedan redovisas remissvaren 
i förkortad version.

Lunds universitet

Lunds universitet skriver att barnkonventionen främst aktualiseras genom 
att dess innehåll ingår i undervisningen vid lärosätets utbildningar och 
man ger även två exempel. Vid juristutbildningen behandlas barnkon-
ventionen inom civilrätten och på fördjupningsnivå biläggs kursplan och 
litteraturlista. Inom juristutbildningen fi nns också en valbar specialkurs 
(10p) som profi leringsalternativ. Väljer studenten att profi lera sig mot fa-
miljerätt ingår en kursmodul om 5 poäng som heter barnets rättigheter. 
Det andra exemplet kommer från musiklärarutbildningen där kunskap 
om barn sägs stå i centrum. Dock nämns inte barnkonventionen i kurs-
planerna, möjligen för att dessa håller på att omarbetas.

Universitetet anser att den lista med utbildningar där barnkonventio-
nen i första hand ska ingå är tillräcklig. Universitet bifogar inga goda ex-
empel men bilägger två kursplaner från juristutbildningen och lärosätet 
menar att det inte ser några särskilda hinder för barnkonventionen.

Umeå universitet

Universitetets yttrande har enligt skribenten föregåtts av en intern remiss-
runda där även fakulteten för lärarutbildning, som är värd för värde-
grundscentrum vid Umeå universitet, berörts. Detta framgår dock inte av 
texten. Barnkonventionens betydelse uttrycks genom att den kommer in 
i ett antal utbildningar. Enligt yttrandet betyder detta dock inte att den 
används som ett normativt dokument, utom inom socionomutbildning 
och juristutbildning. Det fi nns inte heller någon kurs eller något moment 
med t.ex. titeln ”Barnkonventionen” vid universitetet. Inom fl era av de 
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utbildningar som fi nns i verkets förslag till krets av utbildningar förekom-
mer undervisning och forskning som utgår från barnkonventionens anda 
eller barns och ungdomars uppväxtvillkor.

Umeå universitet menar att det sociologprogram och idrottslärarpro-
gram som lärosätet bedriver skulle kunna ingå i listan över föreslagna 
utbildningar. Universitetet medverkar också i polisutbildning där man 
menar att barnkonventionen kan ingå. Universitetet ser inga hinder för 
barnkonventionen utan menar att barnkonventionen kan berika om den 
förekommer på ett bra sätt.

Högskolan i Skövde

Högskolan understryker att den är ett starkt profi lerat lärosäte med en 
väl sammanhållen verksamhet med utbildningar inom teknik och tekni-
kanvändning, samt inom det humanvetenskapliga området. Högskolan 
startade redan i början av 1990-talet ett projekt som utgick från skola och 
barnomsorg och som behandlade barns och ungdomars uppväxtvillkor 
i Skaraborgs län. Projektet kallades Skaraborgstorget och syftade till att 
skapa helhetsperspektiv på barn- och ungdomsfrågorna genom att olika 
yrkeskategorier och beslutsfattare samtalade över de traditionella yrkes-
gränserna. Barnkonventionen krävde emellertid ett bredare angrepps-
sätt och man ville föra ett samtal så nära verkligheten som möjligt med 
deltagare från kommunerna. Nya Skaraborgstorget skapades då som ett 
samtalsforum som behandlade, inte särskilt originella, men viktiga frågor 
för de som dagligen arbetar med barn. Ur samtalen har två kommuner i 
området formulerat strategier för arbetet med barn och ungdomar.

”Högskolan har fått ett ansvar och en skyldighet att belysa barnkonventionen i 
utbildningar som leder till arbete med barn och arbete som kan påverka barns 
livsvillkor.” 

Flera utbildningar vid högskolan inom hälso- och sjukvård samt under-
visning behandlar barnkonventionen direkt. Dessutom nämner högsko-
lan utbildningen Biståndsingenjör 160 poäng, där studenterna läser en 5 
poäng kurs i folkrätt och internationell privaträtt. Drygt en poäng av kur-
sen ägnas åt barnkonventionen i samband med att internationella adop-
tioner och internationell familjerätt behandlas. Högskolan anser även att 
vissa teknik- och datautbildningar borde ingå i den krets av utbildningar 
som Högskoleverket defi nierat.
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I en av de sista delarna av yttrandet skriver högskolan: 

”Barnen blir därför en viktig framgångsfaktor för fortsatt utveckling. Genom 
ett intimt och nära samarbete mellan institutioner fi nns en vilja vid högsko-
lan att hantera grundutbildningen i ett globalt perspektiv där barnen blir än 
viktigare för en god utveckling.”

Örebro universitet

Barnkonventionen har en avgörande betydelse för många av utbildnings-
programmen inom Örebro universitet. Inom socionomutbildningen är 
konventionen ett återkommande tema, inom lärarprogrammet kommer 
konventionen främst in i utbildningen genom pedagogikkurserna och 
didaktisk inriktning. Inom programmet för rättsvetenskap med interna-
tionell inriktning ingår också barnkonventionen, liksom inom distrikts-
sköterskeprogrammet samt inom sjuksköterskeprogrammet.

Emellertid är det inte alltid som barnkonventionen fi nns inskriven som 
kursmoment, utan den återfi nns ofta under andra rubriker som t.ex. barn-
perspektiv. Å ena sidan menar universitetet att det är problematiskt om 
alla utgångspunkter ska räknas upp i varje kursplan, men å andra sidan 
löper naturligtvis barnperspektivet risk att försvinna vid t.ex. lärarbyten.

Universitetet saknar specialistsjuksköterska i uppräkningen av utbild-
ningar och anser att barnkonventionen kunde ingå i utbildningen för 
räddningspersonal och andra yrkesgrupper, som personliga assistenter.
Tidsbrist, ser universitetet som hinder för att införa barnkonventionen, 
men annars ser lärosätet egentligen bara utvecklingsmöjligheter.

Högskolan i Borås

Högskolan menar att artikel 28 i konventionen ger den en skyldighet att 
verka för att göra högre utbildning tillgänglig för nya grupper. Vid hög-
skolan i Borås bedrivs rekryteringsaktiviteter som syftar till att göra högre 
utbildning intressant för studieovana grupper genom att inrikta sig mot 
barn och ungdomar för att väcka intresset tidigt. Remissförfattarna fram-
håller dock att det inte framgår av högskolans egna styrdokument att det 
är barnkonventionen som utgör en grund för sådana aktiviteter. Det enda 
dokument som högskolan kunnat fi nna där barnkonventionen nämns är 
direktiven för den förändrade lärarutbildningen.

Barnkonventionen fi nns i fl era av de utbildningar som lärosätet be-
driver. Inom biblioteksutbildningarna ingår konventionen tydligast på 
A- och C-nivå men kan även ingå i B-nivån beroende på studenternas 
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intresse. Högskolan tar upp fl era artiklar i konventionen som har bäring 
på utbildningen. Vid institutionen för vårdvetenskap tas konventionen 
upp i etikkurser inom sjuksköterskeprogrammet samt inom specialistsjuk-
sköterskeutbildningar. NOBAB är den kvalitetsstandard som används vid 
utbildningen, och vid specialistutbildning till distriktssjuksköterska före-
kommer barnkonventionen explicit. Vid institutionen för pedagogik åter-
fi nns barnkonventionen i fl era kurser men dess ställning i kursplanerna 
är olika stark i dessa kurser. Starkast ställning har konventionen inom 
lärarutbildningens allmänna utbildningsområde, enligt kursplanerna. 
Barnkonventionen utgör en strimma inom lärarutbildningen. Inom so-
ciologiämnet kan barnkonventionen också tas upp.
Högskolan föreslår att barnkonventionen på något sätt ska uppmärksam-
mas i alla utbildningar. Högskolan skriver: 

”Det är i studiesituationen oförutsägbart vilka som kommer att arbeta med 
eller ha ansvar för barn i vårt samhälle i sitt kommande yrke. Det är omöjligt 
att kräva att yrkesverksamma ska ’tänka barnperspektiv’ om de inte i sin ut-
bildning blivit uppmärksammade på perspektivet”.  

Högskolan anser att några yrken saknas i Högskoleverkets uppräkning av 
examina nämligen specialpedagog, apotekare, arbetsterapeut, audionom, 
receptarie och optiker. Dessutom nämner högskolan i Borås yrkesgrupper 
som inte fi nns i examensordningen som polis, tolk, veterinär och idrotts-
ledare.

Högskolan ser hinder mot implementeringen av barnkonventionen i 
kampen om utrymme, lärares och studenternas människosyn styr valet 
av innehåll, att barnkonventionen inte synliggörs. Högskolan ser också 
möjligheter med barnkonventionen och föreslår att ett särskilt råd skulle 
kunna bevaka att barnkonventionen bearbetas i utbildningarna på samma 
sätt som jämställdhet och internationalisering bevakas.

Karolinska institutet

Karolinska institutet skriver att barnets perspektiv beaktas i nästan all 
grundutbildning vid KI som t.ex. inom arbetsterapeut-, läkar-, tandläkar-
, sjuksköterske-, barnmorske-, och några specialistsjuksköterskeutbild-
ningar. Några egentliga hinder för konventionen har KI inte identifi erat. 
KI vill påpeka att fl era artiklar än de som verket nämner har bäring på 
utbildningen t.ex. artikel 30 som syftar till att ge barn och ungdomar som 
inte har svenska som modersmål möjlighet att förstå behandlingen.
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Inom sjuksköterskeutbildningen ingår kursen ”Kvinnors och barns 
hälsa” där både föreläsningar, seminarier och examinationer ska knyta 
an till barnkonventionen. Vidare anknyter läkarutbildningen med kur-
sen ”Pediatrik inklusive barnkirurgi och barnpsykiatri” till barnkon-
ventionen. Barnkonventionen tas också upp i samband med kurser om 
beroendeproblem och ortopedi. Barnkonventionen kommer även in i 
tandläkarutbildningen. Däremot berörs inte konventionen som sådan i 
sjukgymnastutbildningen trots att den borde behandlas där, menar KI.

Karolinska institutet vill uppmärksamma Högskoleverket på vikten av 
att barnkonventionen berörs inom arbetsterapeututbildningen samt lyfta 
fram kursen ”Hälsa, ohälsa och livsvillkor för barn och ungdomar” (10p) 
som berörs inom vissa specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Malmö högskola

Malmö högskola bygger sitt remissvar på underlag från odontologisk fa-
kultet, lärarutbildning och IMER-området, dvs. internationell migration 
och etniska relationer. Inom högskolan fi nns också utbildning inom hälsa 
och samhälle, kultur och kommunikation samt teknik och hälsa. Svar på 
remissen har lämnats från de första tre fakulteterna och det kan konsta-
teras att barnkonventionen är ett inslag i dessa tre och även inom hälsa 
och samhälle, men mer marginell inom de övriga områdena. Inom hälsa 
och samhälle fi nns barnkonventionen inom alla högskolans utbildningar 
inom hälso- och sjukvård samt inom socionomprogrammet

Inom tandläkarutbildningen förefaller barnkonventionen spela en mer 
begränsad roll än inom lärarutbildningen där den fi nns representerad i 
fl era kurser. Inom IMER-området ingår barnkonventionen när mänsk-
liga rättigheter behandlas, samt att det inte är ovanligt att studenter väljer 
att skriva uppsatser om barnkonventionen.

Högskolan tillstyrker i princip Högskoleverkets förslag till krets av 
utbildningar.

Kungliga Musikhögskolan

menar att man inte har anledning att direkt arbeta med barn men att 
barnkonventionen utgör en viktig grundsten för framförallt lärarutbild-
ningen. Barnkonventionen fi nns med som inslag i pedagogik- och didak-
tikkurser. KMH tillstyrker i princip Högskoleverkets förslag till krets av 
utbildningar.
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Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan menar att utbildningarna vid lärosätet i 
allmänhet inte leder till arbete direkt med barn. Däremot har många ut-
bildningar en indirekt inverkan på barn, som t.ex. arkitekt-, samhällspla-
nerar- samt ingenjörsutbildningar inom bygg, konstruktion och design. 
Barnkonventionen behandlas inte som ett eget inslag vid någon kurs, dä-
remot innehåller de fl esta utbildningar moment som handlar om gällande 
föreskrifter inom området t.ex. säkerhet och samhällsplanering. I dessa 
sammanhang behandlas också de hänsyn som ska tas till barns behov.

KTH är tveksam till om arkitektexamen bör ingå bland de utbild-
ningar som i första hand ska behandla barnkonventionen eftersom arbe-
tet mer innebär en indirekt kontakt med barn. Det fi nns fl er utbildningar 
där barnkonventionen borde ingå i så fall, som t.ex. civilingenjör och 
högskoleingenjör.

Uppsala universitet

Universitetets svar bygger på underlag från lärar-, jurist-, läkar- och psy-
kologutbildningarna. Uppsala universitet menar att barnkonventionen 
påverkat både utbildning och forskning vid universitetet, men att det är 
främst vid lärar- och juristutbildningen som konventionen i sig utgör ett 
underlag för undervisningen. Inom psykolog, och läkarutbildningarna 
koncentrerar man sig mer på andan i konventionen t.ex. hur man kom-
municerar med barn och hur de undersöks.

Universitetet anser att de föreslagna utbildningarna är tillräckliga.
Uppsala universitet menar att det idag saknas kunskap om barnkonven-

tionen och att det behövs mer forskning för att den ska kunna användas 
på ett bättre sätt inom undervisningen. 

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping har lämnat sitt svar som yttranden från Högsko-
lan för lärande (HLK) och kommunikation samt från Hälsohögskolan.

Högskolan för lärande och kommunikation utgår från lärarutbild-
ningen i sitt svar och menar att barnkonventionen är ett bra redskap för 
att bevaka barns rättigheter samt se till att barnperspektiv fi nns med i 
beslutsprocesser.

Barnkonventionen fi nns med som ett självklart inslag i både den nya 
och gamla lärarutbildningen. Barnkonventionen fi nns med både i kur-
serna AU 1 och AU 2 samt i specialpedagogik.
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I Högskoleverkets förslag till krets av utbildningar nämns inte medie- 
och kommunikationsvetenskap och det menar HLK är riktigt, men 
motiverar inte detta ställningstagande. HLK ser utvecklingsmöjligheter 
för barnkonventionen och menar att det fi nns ett behov av att anordna 
seminarier samt att gå i genom kursplaner. Det sistnämnda bör ligga på 
utbildningsanordnarna själva.

Barnkonventionen är en grundpelare i all undervisning inom hälsohög-
skolan i syfte att ge studenterna barnperspektivet i sitt kommande yrke 
och i de beslutsprocesser som de kommer att medverka i.

I socionomprogrammet kommer barnkonventionen in i olika kurser. I 
sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterska, fi nns barnkonventio-
nen med som en strimma i undervisningen. 

Hälsohögskolan anser att fl er utbildningar borde ingå i den krets av 
utbildningar som ska behandla barnkonventionen, nämligen arbetstera-
peut, ortopedingenjör, ortoptist, audionom och biomedicinsk analytiker. 
Hälsohögskolan menar att det saknas forskning om barnkonventionen 
vilket kan vara ett hinder för dess tillämpning och utveckling i den högre 
utbildningen. 

Hälsohögskolan vill nämna tre kurser som goda exempel på hur man 
kan använda barnkonventionen i undervisningen och kurserna har det 
gemensamt att de utgår från verkliga exempel för att konkretisera under-
visningen.

Högskolan i Kalmar

Högskolan menar att frågan om barnkonventionen är viktig och ange-
lägen. Barnkonventionen används inom lärarutbildningen i fl era olika 
kurser, inom samhällsvetenskaplig utbildning, inom socialt arbete samt 
inom vårdområdet. Inom sjuksköterskeutbildningen fi nns en temavecka 
under termin 5 som fokuserar på barn. Inom barnmorskeutbildningen tas 
barnkonventionen upp i samband med undervisning om könsstympning, 
sexuella övergrepp, screening och handikapp. Även i specialistutbild-
ningen till distriktssjuksköterska ingår barnkonventionen.

Högskolan har bifogat fyra kursplaner varav tre ingår i lärar-/förskol-
lärarutbildningen, men endast en av dessa nämner explicit barnkonven-
tionen. Å andra sidan innehåller de andra skrivningar om värdegrund, 
människosyn, yrkesetik.



118

Växjö universitet

Växjö universitet menar att det är en uppgift för universitetet att förmedla 
samhällets värdegrund och att barnkonventionen ingår i denna. Barnkon-
ventionen kommer främst in i utbildningar inom pedagogik, juridik och 
humaniora samt inom lärarutbildningen.

Inom lärarutbildningen vid Växjö universitet fi nns barnkonventionen 
med i kursliteraturen. Studentens förhållningssätt i praktiken är även ett 
examinationskrav. Studenten måste visa att han eller hon förstått vad sko-
lans uppdrag går ut på och agerar i enlighet med detta. Inom institutionen 
för pedagogik markeras ett barnperspektiv t.ex. i samband med att frågor 
om föräldrars missbruk behandlas. Institutionen för humaniora tar upp 
barnkonventionen i undervisningen för blivande lärare i undervisningen 
i religionsvetenskap och svenska som andraspråk. Inom ekonomihögsko-
lans utbildningar kan också barnkonventionen tas upp.

Växjö universitet är i princip positivt till att Högskoleverket preciserar 
en rad utbildningar där barnkonventionen ska ingå. Samtidigt fi nns det 
problem med en sådan implementering, särskilt när den riktar sig till de 
generella utbildningarna eftersom de skiljer sig mycket åt. Det är också 
problematiskt att föra in barnkonventionen i utbildningar som inte direkt 
förbereder för arbete med barn, men där arbetet kan komma att innebära 
sådana kontakter. I stort sett alla utbildningar kan leda till uppgifter där 
studenten efter examen kommer i kontakt med barn. Det är inte rimligt 
att en student ska ha specialkunskaper inom alla områden när han eller 
hon lämnar universitetet. Växjö universitet anser att det inte får bli en 
kamp om vilka intressen som ska in i grundutbildningen, vilket kan bli 
en konsekvens av ett orefl ekterat införande av diverse perspektiv i utbild-
ningarna. Det är viktigt att den akademiska friheten får råda.

Linköpings universitet

Likköpings universitet lämnar ett omfångsrikt yttrande med fl era intres-
santa bilagor. Linköpings universitet redogör för de utbildningar där 
barnkonventionen ingår och framhåller även att forskning om konventio-
nen och barn bedrivs vid universitetet.

Universitetet ser i princip positivt på att barnkonventionens tankar 
implementeras i grundutbildningen och tillstyrker i stort den lista som 
Högskoleverket bifogat. Samtidigt varnar universitetet för ett mekaniskt 
införande av konventionen i undervisningen eftersom det anser att ett så-
dant sätt inte kommer att leda till framgång. Istället måste barnkonven-
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tionens idéer och förhållningssätt bli ett inslag som kan problematiseras 
och göras till en intellektuell utmaning. Det är lika viktigt att ny kunskap 
utvecklas om barn som att befi ntlig kunskap förmedlas vidare.

Gunilla Halldén, professor vid Tema Barn, skriver bl.a. i ett särskilt 
yttrande: 

”Det är därför en stor uppmaning att lyfta upp barnfrågorna på en samhällelig 
nivå och diskutera dem i relation till t.ex. demokratifrågor. Inom forskningen 
är det tydligt vilken utvecklingspotential som ligger i att studera barndom som 
ett socialt fenomen och barn som en social grupp i samhället. Barndomsforsk-
ning kan belysa frågor långt utöver det man kanske i förstone tänker sig och 
bidra till förståelsen för samhället och de villkor och kulturella värden som 
är förhärskande. Barnforskning har tidigare varit förknippad med discipliner 
som psykologi, pedagogik och medicin, men vi kan nu se en utökning av barn-
forskningen inom t.ex. arkitektur, geografi , ekonomi, sociologi och antropologi. 
Forskningen har också utvecklat en begreppsapparat och en teoriram som gör 
att det går att dra fl era paralleller till utvecklingen inom genusforskningen. De 
resultat den forskningen bidrar med belyser inte bara en speciell grupp utan är 
av relevans för förståelsen av samhälleliga kulturella frågor av generell räck-
vidd. Tillämpningen av barnkonventionen inom högskoleutbildningen kan 
bidra till en vidgning av vilka frågor vi ser som barnfrågor och i förlängningen 
stärka barns ställning i samhället.”

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola avarar utifrån lärarutbildningen vid högskolan 
där barnkonventionen framförallt fi nns företrädd. I kursen De samhäl-
leliga rummen för lärande bedrivs undervisningen enligt PBL-metoden 
med olika teman. Synen på barn och deras rättigheter är ett tema i un-
dervisningen. Högskolan tillstyrker i princip listan som Högskoleverket 
föreslagit.

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska högskola svarar att de utbildningar som universitetet be-
driver och som förbereder för ett arbete med barn också utgår från ett 
barnperspektiv, där barnkonventionen kan fi nnas med. Barnkonventio-
nen fi nns bland annat i lärarutbildningen, inom det sociala omsorgspro-
grammet och inom röntgensjuksköterskeprogrammet.

Luleå tekniska universitet tillstyrker det förslag till utbildningar där 
studierna direkt förbereder för arbete med barn, men anser att högskolorna 
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själva ska få bestämma om barnkonventionen i de fall där yrkesverksam-
heten kan få konsekvenser för barn, dvs. där studenterna efter examen kan 
antas ha en indirekt kontakt.

Universitetet ser hinder för barnkonventionen på grund av den stoff-
trängsel som fi nns inom utbildningarna, men också möjlighet till utveck-
ling genom de möjligheter till studentaktiva undervisningsformer som 
konventionen erbjuder.

Danshögskolan

Barnkonventionen betraktas på danshögskolan som en allmän grund för 
planering och högskolan ser det som ett uppdrag att sprida kunskap om 
konventionen. Däremot anges inte barnkonventionen i högskolans kurs-
planer. Högskolan ser inga hinder för att tillämpa barnkonventionen och 
anser att den bör ingå i all högskoleutbildning. 

Avslutningsvis bifogar Danshögskolan avsnitt ur kursplaner som rör 
barndans.

Konstfack 

Högskolan menar att barnkonventionen har sin självklara plats i alla hög-
skoleutbildningar och ser endast utvecklingsmöjligheter. Inom konstfack 
har barns och ungdomars liv och villkor en framskjuten plats inom ut-
bildningen. Alla utbildningar där studenterna efter sin utbildning direkt 
ska arbeta med barn bör i större utsträckning ta upp barnkonventionen 
men även utbildningar där studenterna indirekt ska arbeta med barn bör 
ta upp barnkonventionen.

Högskolan på Gotland

Högskolan är medveten om sitt ansvar för barnkonventionen och menar 
att barnkonventionen fi nns väl tillgodosedd inom det allmänna utbild-
ningsområdet i lärarutbildningen. Högskolan ser inga hinder för att 
barnkonventionen skulle kunna tillämpas i all utbildning, t.ex. genom att 
ledningen klart deklarerar sin syn på frågan för personalen.

Sveriges förenade studentkårer

SFS är positiva till uppdraget och kommer att följa det med intresse. SFS 
vill däremot avvakta med att ta ställning till vilka utbildningar som bör 
behandla barnkonventionen. SFS anser dock att inte bara grundutbild-
ning utan även forskarutbildning bör behandla barnkonventionen.
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Teaterhögskolan

Barnteater är viktig för svensk teater. En stor del av de studenter som går 
ut från Teaterhögskolan kommer att under sitt yrkesliv att arbeta med 
barnteater. Därför är barnkonventionen också ett viktigt inslag på Teater-
högskolan. Däremot nämns barnkonventionen varken i undervisningen 
eller kursplanerna.

Teaterhögskolan anser att skådespelar- och mimutbildningar bör ingå 
i den krets av utbildningar som bör behandla barnkonventionen. Framfö-
rallt artikel 12 i barnkonventionen, om frihet att få uttrycka sina åsikter, 
har betydelse för teatern. Att se sitt eget liv, eller situationer som går att 
relatera till egna levnadsförhållanden, gestaltade på fi lm eller scen kan 
vara en nödvändig inspirationskälla för att själv föra fram sina tankar 
och idéer.

Högskolan i Kristianstad

Högskolan anser att det är viktigt att barnkonventionen kommer in i ut-
bildningarna, men det framgår inte alltid av högskolans kursplaner att 
barnkonventionen behandlas. I högskolans utbildningar fi nns barnkon-
ventionen i avsnittet barnsjukvård men kommer även in i specialistsjuk-
sköterskeutbildningen i psykiatri- och distriktssjuksköterskeutbildningen. 
Barnkonventionen behandlas även inom den sociala omsorgsutbildningen 
inom lärarutbildningen.

Högskolan anser att det förslag till krets av utbildningar som Hög-
skoleverket presenterar är rimligt, men menar samtidigt att det är pro-
blematiskt att föra in barnkonventionen i utbildningar som i övrigt inte 
behandlar barn eller barns utveckling.

Ersta Sköndal högskola

Högskolan är en stiftelse och bedriver utbildning på socionomprogram-
met med inriktning mot äldreomsorg och diakoni samt på sjuksköterske-
programmet. Fr.o.m. höstterminen 2002 kommer barnkonventionen att 
delas ut till samtliga studenter i dessa båda program. Remissvaret berör 
dock inte högskolans arbete som värdegrundscenter.

Barnkonventionen utgör ett återkommande inslag i utbildningen på 
socionomprogrammet. I de inledande kurserna är barnperspektivet ett av 
fyra perspektiv som studenterna kan välja att anlägga på socialt arbete. 
Under de obligatoriska rättskurserna ingår analys av rättsfall som berör 
”barnets bästa”. Studenterna har möjlighet att under två tillfällen under 
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utbildningen välja kurser som berör barns situation, nämligen ”Barn som 
far illa” och ”Rättsvetenskap med inriktning mot barn och ungdom med 
utgångspunkt i barnkonventionen.”

Högskolan anser att Högskoleverkets förslag till krets av utbildningar 
är tillräckligt. Högskolan anser att ett hinder för att barnkonventionen 
ska kunna få mer genomslag i undervisningen är bristen på ”lagom lit-
teratur”. Med det menar man att det inte fi nns mycket som passar in i 
högskolans grundutbildning.

Idrottshögskolan

Högskolan menar att barnkonventionen förvisso kan vara ett bra instru-
ment för att bevaka barns rättigheter men att Idrottshögskolan ännu inte 
tagit till vara på dess fulla potential. Lärarstudenterna på Idrottshögskolan 
har fått lyssna till en föreläsare från Rädda Barnen. Idrottshögskolan är 
positiv till förslaget till utbildningar som bör behandla barnkonventionen 
men anser också att hälsopedagog-, tränar- och sportsmanagementpro-
grammen samt alla barn- och ungdomsledarutbildningar i regi av riks-
idrottsförbundet bör behandla barnkonventionen.

Karlstads universitet

”Universitetet strävar efter att realisera en demokratisk kunskapssyn i utbild-
ning och forskning. Intentioner och innehåll i konventionen om barnets rätt-
tigheter harmonierar väl med en sådan grundsyn.” 

Karlstads universitet menar att även om universitetet inte har barn som 
sin primära målgrupp har universitetet skyldighet att ta hänsyn till kon-
sekvenserna för barn vid till exempel personalfrågor och frågor om stu-
dievillkor.

Universitetet menar att bland dess utbildningar är det lärarutbild-
ningen som behandlar barnkonventionen. Det förslag till utbildningar 
som ska behandla barnkonventionen är relevant men det vore rimligt att 
också inkludera tekniska utbildningar eftersom de leder fram till yrken 
som påverkar utformning av gränssnitt mellan människa och artefakterna 
samt olika offentliga miljöer.

Universitetet menar att det är ett generellt problem att skapa utrymme 
för barnfrågor i en verksamhet som inte primärt är organiserad för barn. 
Det är lättare att motivera ett kunskapsområde om barn inom yrkesut-
bildning som direkt har med barn att göra. Karlstads universitet menar, 
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att även om man inte kan kräva samma kunskaper av en civilingenjör som 
av en lärare vad gäller barn, menar man att ingenjören ändå bör ha mött 
barnkonventionen för att kunna integrera dess intentioner i sin verksam-
het. Vid universitetet kan öppna seminarier, inslag av kritisk refl ektion 
kring kurs- och programutvärderingar samt stöd till barnforskning och 
anställningar med en sådan inriktning bidra till att skapa utrymme för 
barnfrågor.

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU ansvarar bland annat för kompetens hos landskapsingenjörer och 
landskapsarkitekter, och deras yrkeskunnande har stor betydelse för den 
utemiljö som barn använder. Detta innebär att det måste fi nnas platser för 
lek men också att det är möjligt för barn att använda de platser och miljöer 
som mest nyttjas av vuxna.

Vid institutionen för landskapsplanering Alnarp har man sedan något 
decennium bedrivit forskning om barnmiljöer. Vid institutionen för land-
skapsplanering Ultuna bedrivs forskning inriktad mot miljöpedagogik. 
Institutionerna för landskapsplanering ingår i ett antal nationella och 
internationella nätverk angående barns fysiska miljö.

Barnkonventionen är inget särskilt moment och fi nns inte angiven i 
kursplanerna. Däremot genomsyras landskapsarkitekt- och landskaps-
ingenjörsutbildningarna av förhållningssättet att det i planering och 
utformning av den fysiska miljön ingår ett socialt ansvarstagande, ma-
nifesterat i begrepp som ”universal design” och ”barnperspektiv i fysisk 
planering”. Det är ganska vanligt att studenter gör sina examensarbeten 
om utveckling av barnmiljöer (skolgårdar, förskolegårdar, lekplatser, 
barnhemsmiljöer).

SLU menar att förslaget på kategorier som bör behandla barnkonven-
tionen i sin utbildning verkar adekvat, men att det också fi nns ett behov 
av beställarkompetens hos civilingenjörer och ekonomer som ofta har 
chefsbefattningar i offentlig förvaltning. Det kan därför vara motiverat 
att vidga kretsen av utbildningar.

SLU menar att det fi nns rikligt med utvecklingsmöjligheter inom dess 
utbildningar vad gäller barnkonventionen och barnperspektiv. Däremot 
såg universitetet gärna att det funnes större möjligheter att erbjuda fri-
stående kurser för att på det viset kunna erbjuda kunskap till en större 
krets än programstuderande. SLU anser också att det inte är självklart att 
barnkonventionens text är det bästa sättet att förmedla engagemang för 
barnens miljö hos studenterna.
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Mitthögskolan

Mitthögskolan välkomnar regeringens initiativ och har startat ett 
arbete för att möta regeringens initiativ som bland annat går ut på att 
uppmana de berörda institutionerna att redogöra för sina ståndpunkter 
och engagemang i frågan. Sedan barnkonventionens ratifi cering i Sverige 
har barnkonventionen funnits med i Mitthögskolans planering av utbild-
ning men har för den skull inte utgjort en strimma eller en hel kurs. På 
Mitthögskolan fi nns barnkonventionen inom lärarutbildning, sjukskö-
terskeutbildning med dess olika specialiseringar samt inom institutionen 
för humaniora där det förekommer etnologimoment i olika utbildningar 
och kurser.

Mitthögskolan tillstyrker i princip det förslag till utbildningar som 
Högskoleverket föreslår.

Södertörns högskola

Barns lika rättigheter att börja högre studier utifrån olika förutsättningar 
tillgodoses vid Södertörns högskola genom särskilda introduktions- och 
startprogram där högskolan vill underlätta för studenter som inte kun-
nat skaffa sig de rätta förkunskaperna eller som kommer från studieovana 
miljöer och/eller har annan etnisk bakgrund än den svenska.

I kursplanen för lärarutbildning med interkulturell inriktning anges 
som syfte med kursen att FN:s barnkonvention ska ge studenterna för-
ståelse för betydelsen av respekt för barn och ungdomar och samhällets 
ansvar. Det kan vara ett exempel av fl era som högskolan anger.
Södertörn menar att man utifrån sin kunskap om utbildning inom jour-
nalistik och multimedia har erfarenheten att behovet av kunskaper om 
barnkonventionen är av yttersta vikt.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle anser att det fi nns faror med uppdraget i så måtto att det ris-
kerar att komma på kollisionskurs med den akademiska friheten, men menar 
också att det är positivt att få hjälp med implementeringen av konventionen.

Vid Högskolan i Gävle skrivs inte kursplaner på det sättet att det är 
relevant att t.ex. ange barnkonventionen men det innebär inte att under-
visning om barnkonventionen saknas. Högskolan i Gävle anser att listan 
på utbildningar är ganska heltäckande men känner sig tveksam till att 
utsträcka listan till generella examina. Barnkonventionen måste upplevas 
som relevant om det ska bli en framgångsrik implementering.
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Stockholms universitet

Stockholms universitet skriver att barnkonventionen ingår i utbildning-
arna beroende på deras karaktär och konventionens betydelse för dem. 
Inom lärar- och socionomutbildningarna kommer barnkonventionen 
ofta explicit fram medan den vid psykologutbildningen mer får utgöra 
ett perspektiv eller förhållningssätt. Vid kulturgeografens utbildning till 
samhällsplanerare utgör barnkonventionen en betydande strimma under 
första terminen. Grundkursen i barnkultur vid centrum för barnkultur-
forskning nämner barnkonventionen i sin kursplan och en förteckning 
över konventionens artiklar.

Stockholms universitet menar att det inte räcker att begränsa sig till 
”kontakt med barn” som kriterium för vilka utbildningar som bör beröra 
barnkonventionen. Kriteriet borde istället vara alla utbildningar där det 
ingår att ha kontakt med människor.

Remissen nämner fl era goda exempel på kurser där barnkonventionen 
behandlas, men ett exempel är samhällsplanerarlinjen där det fi nns möj-
lighet att läsa ett 5-poängsmoment i komparativ europeisk stadsgeografi  
och planering och därvid välja temat ”Barn i stad”. På magisterkursen 
på samhällsplanerarlinjen ingår ”Barn i stad” som ett obligatoriskt mo-
ment.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har nio fakultetsnämnder där tre sorterar under 
Sahlgrenska akademin. I remissvaret ingår svar från samhällsvetenskap-
liga, utbildningsvetenskapliga och Sahlgrenska akademin. Dessutom ingår 
underlag från utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning.

Av remissvaret framgår att barnkonventionen har en tydlig plats inom 
många av lärosätets utbildningar t.ex. inom socionomprogrammet, lä-
rarutbildningen, läkarutbildningen inom institutionen för odontologi, 
logopedprogrammet, institutionen för arbetsterapi och fysioterapi, insti-
tutionerna för omvårdnad samt fysiologi och farmakologi samt för barns 
och kvinnors hälsa.

Samhällsvetenskapliga fakulteten menar att listan av utbildningar ver-
kar rimlig men vill framhålla ytterligare några utbildningar som borde 
ingå, nämligen polisutbildning, stadsplanering och trafi kplanering. 
Sahlgrenska akademin menar att arbetsterapeututbildningen och sjuk-
gymnastutbildningen på ett mer omfattande sätt borde arbeta med ett 
barnperspektiv.
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Universitetet ser egentligen inga hinder för barnkonventionens infö-
rande i högre utbildning mer än den ”stoffträngsel” som råder. Sahlgren-
ska akademin påpekar dock att det krävs mer kunskap och forskning för 
att ytterligare utveckla användningen av barnkonventionen.

Sociologiska institutionen har bifogat ett särskilt yttrande från prof. 
Ulla Björnberg:

”Ämnet sociologi har ett samhällskritiskt perspektiv vilket gör det särskilt 
relevant att i utbildningen lyfta fram barn och ungdom samt barns villkor 
i samhället. Utbildningen i sociologi förbereder personer för många olika 
verksamheter. Inom sociologi har hittills barnperspektivet haft en begränsad 
plats i utbildningen. Vi vill understryka vikten av att ha ett brett perspektivi 
tolkningen av vilka utbildningar som barnkonventionen och barnperspektivet 
står för.” 

Lärarhögskolan i Stockholm

Lärarhögskolan uppfattar barnkonventionen som ett självklart åtagande 
som inte går att bortse från i högskolans utbildningar. Högskolan ger fl era 
exempel på hur barnkonventionen ingår, bland annat som en del av det 
allmänna utbildningsområdet, i lärarutbildningen. Högskolan redovisar 
också ett projekt som den bedrivit tillsammans med Barnombudsmannen 
inom förskollärarutbildningen för att fördjupa arbetet med infl ytande 
som det beskrivs i barnkonventionen. Projektet har beskrivits i BO:s rap-
port till regeringen: Många syns inte men fi nns ändå. BO vill också med 
hjälp av lärarhögskolans studenter få in de små barnens synpunkter på sin 
verksamhet.

Lärarhögskolan skriver också att den inte vill yttra sig om vilka fl er 
examina som borde ingå i den krets av utbildningar som ska behandla 
barnkonventionen, men tillägger att det måste fi nnas en balans mellan 
utbildning, arbetsgivare, fackliga organisationer och andra intresseorgani-
sationer när det gäller att se till att arbetstagarna alltid har den kompetens 
som krävs.

Lärarhögskolan menar att den kan inte ta in alla de krav som yrkesverk-
samheten kräver. Samtidigt måste en utbildningsanordnare alltid fundera 
över i vilken omfattning nytt innehåll ska läggas till det befi ntliga. Det 
gäller att hitta former för det och ”stoffträngsel” måste man alltid arbeta 
med.
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