
Barnrättsdagarna 25 april 

Framgångsfaktor för ett 
barnrättsbaserat arbetssätt



 En lär- och förändringsprocess

 En modell för kollegialt lärande

 Ett stöd till offentliga aktörer att säkerställa efterlevnad 
av barnkonventionen



Innehåll och utformning

 Framgångsfaktorer för ett barnrättighetsbaserat arbetssätt

 Verktyg och metoder

 Lärande exempel

Webbaserad plattform

 A: Individuell kunskapsinhämtning

 B: Kollegial reflektion och samtal

 C: Genomförande i verksamheten

 D: Utvärdering och uppföljning  

Kapitel- eller presentationsnamn



Beslut, styrning, förankring

Nulägesanalys

Verktyg och metoder

Mål, prioriteringar 

och plan för arbetet

Utvärdering och uppföljning 

En resa för att göra barnrätt i praktiken



Station 1: Beslut, styrning, förankring

 Övergripande beslut

 Resurser

 Funktioner

 Förankring 

 Del av de ordinarie processerna

 Har vi nödvändiga beslut på plats? Är de förankrade?

 Hur säkerställer vi att besluten sipprar ner i organisationen?



Station 2: Nulägesanalys

 Kartläggning av kunskapsläget (barnrättskompetens)

 Identifiera verksamhetsspecifika behov

 Ta reda på nuläget – statistik och barns röster 

 Analysera viktigaste barnrättsprioriteringarna just nu

 Används tillgänglig data om barns uppväxtvillkor i utredningar 
och beslut? 

 Hur beaktar vi hela barnkonventionen i vår analys?



Station 3: Verktyg, metoder & arbetssätt 

 Artikel 3 – prövningar av barnets bästa

 Artikel 12 – att lyssna till och beakta barns åsikter och barns 
delaktighet

 Barnbudget, barnbokslut

 Interna rutiner för utveckling och utbildning

 Har vi ett systematiskt arbete med verktyg och metoder? 

 Finns det rutiner för att reflektion kring barnets rättigheter i det 
löpande arbetet? 

 Hur arbetar vi med barnanpassad information? Kan vi 
utveckla detta arbete?



Samtal 

1)Vad har varit era framgångsfaktorer i 
barnrättsarbetet? Dela med er av lärande 
exempel! 

2) Vad är nästa steg i vårt barnrättsarbete? 



Detta händer 2018 

 Webinarier med start 22 maj.

 Lansering av Barnrättsresan. 

 Regional webbworkshop 20 november. 

Följ Barnrätt i praktiken genom att anmäla dig till nyhetsbrevet 
på www.barnombudsmannen.se


