
Välkommen till 
Barnrätt i praktiken



PASS 2
Hur kan vi tillsammans skapa likvärdiga villkor för barn?



https://youtu.be/v95vK3FSejk

<iframe width="640" height="360" 

src="https://www.youtube.com/embed/YeR05fBYm

3U" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-

media" allowfullscreen></iframe>  

https://youtu.be/v95vK3FSejk


Upplägg

 Välkomna + incheckning!

 Fokus på artikel 2, 6 och 12,

 Myndigheten för delaktighet

 Metoder och verktyg

 Hur kan vi bidra till likvärdiga villkor?

 Sammanfattning och avslut



Fråga!

 Använd er telefon eller dator och besök www.menti.com. 

 Skriv in den kod som vi ger er. 

 Svara på frågan: Vad är det första ni tänker på när vi säger 
likvärdiga villkor för barn?



Grundprinciperna

Barnkonventionen

Artikel 2
Barnets rätt att inte 

diskrimineras

Artikel 3
bedöma och beakta 

barnets bästa

Artikel 6
Barnets rätt till

liv och utveckling

Artikel 12
Barnets rätt att göra sin 

röst hörd



Artikel 2 – icke-diskriminering/likvärdiga 
villkor

 Barnkonventionen gäller ALLA barn i landet

 Barnet eller förälderns diskrimineringsgrund

Ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller 
annan åskådning, nationella, etniska eller sociala 
ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller 
ställning i övrigt.

 Sträva mot likvärdiga villkor

 Positiv särbehandling tillåten

 Kartlägga och samla data



Artikel 2 - Andra artiklar 

 Barn med funktionsnedsättning (artikel 23)

 Rätt till skälig levnadsstandard (artikel 27)

 Utbildningen ska utveckla respekt för barnets föräldrar, 
kulturella identitet, språk med mera (artikel 29)

 Minoriteter och ursprungsbefolkning (Artikel 30)



Artikel 6 - Rätten till liv, överlevnad 
och utveckling

 Rätten till liv och överlevnad 

 Rätten till utveckling

– ”Fysiska, mentala, andliga, moraliska, psykologiska och 
sociala utveckling”

– ”här och nu”



Artikel 6 – andra artiklar 

 Inneboende rätt till liv

– Minska spädbarnsdödligheten (art 24:2 a)

– Dödstraff inte tillåtet (art 37)

 Säkerställa barnets rätt till överlevnad och utveckling

– Rätt till kultur, lek, vila och fritid artikel 31

– Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)

– Föräldrastöd (artikel 5 och 18)

– hälso- och sjukvård (artikel 24) rätt till rehabilitering (artikel 
39)

– Rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld (artikel 19)



Samverkan och helhetssyn

 Helhetssyn kräver samverkan över 

organisations- förvaltnings- och 

verksamhetsgränser.

 Kan kräva kunskap om varandras 

områden

 Vilja till samverkan



Artikel 12 

 Rätt att göra sin röst hörd och få sina åsikter beaktade i frågor 
som berör barnet utifrån ålder och mognad

 Barn som experter med unika erfarenheter

 Frivilligt – rätt att säga nej

 Utveckla metoder för olika ändamål

 Inte bestämmanderätt

 Information om vad det handlar om

 Återkoppla till barnet efter beslut



Metoder och verktyg

Kvantitativa metoder ( Data)

 Max 18

 Ung idag

 Enkäter, exempelvis LUPP

Kvalitativa metoder ( Dialog)

 Unga direkt

 Andra metoder där barn involveras

https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/
https://www.youtube.com/watch?v=jAOM_qtqSHA


Gruppövning

 Vad använder ni för metoder/verktyg/ arbetsätt för att ta reda 
på hur villkoren ser ut för barn och unga?

 Hur använder ni resultaten? Vilka rutiner/system/arbetssätt 
finns för detta. 



PAUS 



Gruppövning – ”case”

Utgå ifrån de här frågorna när ni diskuterar de olika ”casen”.

 Vilka artiklar i barnkonventionen kan komma ifråga?  

 Vad kan man göra för att skapa likvärdiga villkor?  

 Vilka aktörer skulle man kunna samverka med och hur kan 
samverkan se ut?  



Fråga!

 Använd er telefon eller dator och besök www.menti.com. 

 Skriv in den kod som vi ger er. 

 Svara på frågan: Vad tar jag med mig från pass 2?



Om hon bara hade frågat

 https://www.youtube.com/
watch?time_continue=3&
v=5UvGNdEH5Gk

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5UvGNdEH5Gk

