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Abstract 
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The purpose of this essay is to investigate how the Swedish governments work with the im-

plementation of this convention and what progress has been made. The inquiry of this study is 

to describe how the changing in the Swedish School System correspond to the national strat-

egy for implementation of UN Convention on the Rights of the Child in Sweden and how the 

political protagonists.   

 

I have read some of the most relevant documents from the authorities and organisations work-

ing with children’s rights in Sweden and papers and communications from the political pro-

tagonists.  

 

Since UN Convention on the Rights of the Child was ratified by Sweden in 1990 the work for 

implementation has been quite successful but there are still lots to do. There are still some 

problems in School such as bullying, insulting, insecurity and lack of peaceful and harmoni-

ous school environment. That is the political actors quite agree this but the have different so-

lutions of the problems. The Social democratic party wants more adults in schools to guaran-

tee a peaceful and harmonious school environment and the non-socialist Alliance wants clear 

roles and increased authority for teachers to create order in schools. 

 

Keywords: UN Convention on the Rights of the Child, education, the national strategy, the 

Social democratic party, the non-socialist Alliance. 
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1 INLEDNING 

Barnet sågs länge som ett objekt och vuxnas, främst moderns, ansvar betonades. Det var först 

på 1900-talet, främst den senare halvan, som barnets rättigheter började diskuteras, och for-

muleras, på allvar. Redan under upplysningstiden på 1700-talet, då det mänskliga förnuftet 

och den enskildes rätt till integritet lyftes fram, inkluderades barnen vilka också skulle ges 

möjlighet att utvecklas, men det fanns varken en åldersdefinition eller aktörsperspektiv med i 

bilden.  

 

Under 1900-talet arbetades det fram en rad internationella deklarationer och konventioner på 

detta område, bl.a. FN:s Allmänna Deklaration om Mänskliga Rättigheter 1948 i vilken barn 

endast nämns indirekt, FN:s Förklaring om Barnets Rättigheter 1959 i vilken barnets bästa 

lyfts fram första gången, FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor 1981 i vilken även 

faderns ansvar betonas samt FN:s konvention för barnets rättigheter 1989. Värt att notera är 

att det heter ”barnets” rättigheter vilket indikerar att betoningen skall ligga på den enskilda 

individen, det enskilda barnet.  

 

FN:s konvention för barnets rättigheter (barnkonventionen) ratificerades av Sverige somma-

ren 1990. Barnpolitiken är sektorsövergripande, dvs. tangerar flera departements ansvarsom-

råden men samordningsansvaret ligger på Socialdepartementet och skall med utgångspunkt 

från barnkonventionen se till att ”barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveck-

ling och trygghet samt delaktighet och inflytande”.1  

 

Barnpolitiken spänner alltså över många politikområden och målet är att det skall finnas ett 

barnperspektiv på alla beslut som rör barn och unga. Det huvudsakliga syftet är att ”uppmärk-

samma, driva på och samordna insatser för att skydda och främja barns och ungas rättigheter” 

med utgångspunkt från barnkonventionen2. 

 

 

 

 

 

                                                
1 www.regeringen.se , Socialdepartementet, läst 2007-04-11 
2 www.regeringen.se , Socialdepartementet 
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1.1 Problem 

Sverige ratificerade barnkonventionen i juni 1990 vilket innebär en skyldighet att uppfylla 

konventionens artiklar. Det har nu gått snart 17 år sedan dess och arbetet med att genomföra 

dess intentioner har pågått lika länge.  För att se hur framgångsrikt detta arbete varit, hur långt 

Sverige kommit, främst inom utbildningsområdet men även vad gäller den nationella strategi 

som lades fram 1998, skall jag besvara följande frågeställningar: 

 

1.2 Grundfråga:  

• Hur har barnpolitiken utformats och vilken roll har den spelat i det offentliga samtalet?  

 

1.2.1 Delfrågor: 

• Hur har Barnkonventionens krav på utbildning och kunskap tolkats och implementerats i 

Sverige? 

 

• Hur har Barnkonventionens krav på delaktighet och inflytande tolkats och implemente-

rats i Sverige? 

 

• Hur har nedskärningarna under 1990-talet påverkat skolan och vad avser ansvariga 

myndigheter/organisationer och politiska aktörer att vidta för åtgärder för att lösa sko-

lans problem 

 

1.3 Metod och material 

Jag har skrivit en deskriptiv uppsats vars syfte är att klargöra hur arbetet med FN:s konven-

tion om barnets rättigheter såg i Sverige under första halvan av 1990-talet och jämfört med 

hur det ser ut idag. 

 

För att bilda mig en uppfattning om hur den politiska processen sett ut har jag först beskrivit 

Barnkommitténs uppfattning sådan den presenteras i SOU-rapporten Barnets bästa i främsta 

rummet – FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige (1997:116), vilken 

resulterade i att den dåvarande socialdemokratiska regeringen skrev en proposition i vilken en 

nationell strategi föreslogs (prop. 1997/98:182). Denna ledde till ett antal motioner 

(1998/99:So8, 1998/99:So7, 1998/99:So6, 1998/99:So5 samt 1999/2000:So363) samt ett be-
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tänkande (1998/99:SoU6). Förslaget om nationell strategi antogs i enlighet med utskottets 

hemställan den 26 mars 1999 (se nedan). 

 

För att bilda mig en uppfattning om hur de myndigheter/organisationer som arbetar med barns 

rättigheter, samt politiska aktörer med ansvar för dessa frågor, ser på det dagsaktuella läget 

har jag använt rapporter utgivna av dessa. Dessa är Skolverkets lägesbedömning 2006, Barn-

ombudsmannens rapport ”Röster som räknas”, Barnens Rätt I Samhället (BRIS) årsrapport 

2007 samt Socialdemokraternas och alliansens respektive skolrapporter inför valet 2006. 

 

För bakgrundskunskaper och historik har jag använt Barnpolitik och barnets rättigheter av 

Kristina Bartley, Barnets rättigheter från Centrum för Värdegrundsstudier under redaktion av 

Bo Andersson och Solveig Hägglund samt Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets 

rättigheter av Thomas Hammarberg. Uppgifterna om Skolverkets uppdrag har jag hämtat ur 

Demokrati och byråkrati, av Rune Premfors m.fl. Barnombudsmannens och BRIS uppdrag 

finns beskrivna på deras respektive hemsidor varför jag nöjt mig med det.  

 

1.4 Avgränsning 

Då barnkonventionen spänner över en lång rad områden har jag valt att begränsa mig till att 

skriva om skola/utbildning, samt redogöra för hur arbetet med den nationella strategi för att 

förverkliga barnets rättigheter som arbetats fram och på vilken barnpolitiken vilar. 

 

1.5 Definitioner 

Barn: ” …varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som 

gäller för barnet”3. 

 

Deklaration, konvention, rekommendation 

Det finns olika slags dokument som kan arbetas fram på internationell nivå. Beroende på vad 

de kallas innebär det olika starkt åläggande på de stater som ratificerar dem: 

 

Deklaration: Tidigare användes ofta detta begrepp då det gällde en bindande överens-

kommelse mellan flera stater. Numera är det dock mer sällsynt, men FN har behållit detta 

                                                
3 FN:s konvention om barnets rättigheter, Artikel 1 
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begrepp avseende ”betydelsefulla, av generalförsamlingen antagna resolutioner". Dessa är 

dock inte bindande.4 

 

Konvention eller fördrag: Så brukar i regel en ”internationell överenskommelse (konvention, 

traktat) sluten mellan två eller flera stater och underkastad internationell rätt” kallas. En kon-

vention är i princip bindande för samtliga stater, även de stater som inte ratificerat den.5 

 

Rekommendation: Så kallas ibland ett normbeslut som fattats av en statlig förvaltnings-

myndighet vilket dock inte bindande. Kallas ibland ”allmänna råd”.6 

 

1.6 Disposition 

Efter detta inledningskapitel kommer jag att skriva om Barnrättigheternas historia samt redo-

göra för de grundläggande artiklarna, vilka skall ligger till grund för allt arbete med barnkon-

ventionen i Sverige och internationellt. Kapitel 3 och 4 handlar om hur Sverige arbetar med 

implementeringen av barnkonventionen samt hur detta arbete går, dels med den nationella 

strategin och dels, framförallt när det gäller skola/utbildning. Kapitel 5, avslutningsvis, inne-

håller analys, slutsatser och egna reflektioner.  

                                                
4 Nationalencyklopedin (NE) 
5 NE 
6 NE 
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2 BARNKONVENTIONEN  

Barnet sågs länge som ett objekt, men i och med de internationella deklarationer och rekom-

mendationer, som arbetades fram under 1900-talet, sågs barnet mer och mer som en egen in-

divid och därmed också som en aktör vars rättigheter skulle bekräftas och respekteras. Redan 

på 1700-talet då upplysningsfilosoferna pläderade för det mänskliga förnuftet, gjordes gällan-

de att detta även gällde barn, även deras värde som människor skulle respekteras. Det ansågs 

viktigt att barnet gavs möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga och sina egna intres-

sen. Under 1800-talet lades grunden för den allmänna skolan och under 1900-talet handlade 

det mer om att skydda barnet snarare än dess rättigheter.7  

 

1924 började frågan om barns rättigheter diskuteras på allvar då Nationernas Förbund (FN:s 

föregångare) antog Genèvedeklarationen. Sedan dess har frågan om barnets rättigheter disku-

terats vid ett flertal tillfällen men det var först på 1960-talet som arbetet med barnets rättighe-

ter intensifierades, vilket kan förklaras av att ”FN:s Förklaring om Barnets Rättigheter” anta-

gits 1959 (se nedan). Dock skulle det dröja ända till 1989 innan en konvention om barnets 

rättigheter kunde antas av FN:s generalförsamling. Efter denna första etapp vidtog arbetet 

med att få FN:s medlemsstater att ratificera barnkonventionen, ett arbete som väl får anses 

framgångsrikt då endast två stater, Somalia och USA, ännu inte ratificerat konventionen. Det 

som återstår nu, i en tredje etapp, är att se till att det åtagande som konventionen innebär ock-

så implementeras av staterna.8 

 

2.1 Från objekt till aktör 

Innan jag går in på innehållet i barnkonventionen vill jag här kort beskriva innebörden i några 

olika dokument som arbetats fram av FN på vägen fram till barnkonventionen. 

 

Genèvedeklarationen 1924 betonade barnets rättigheter och vuxnas ansvar i fem huvud-

principer: ”barnets rätt till kropplig och mental utveckling”, ”tillgodoseende av primära behöv 

såsom mat, sjukvård och försörjning”, ”barnets rätt till skydd mot utnyttjande”, ”dess rätt att 

vara den första att få hjälp i nödsituationer” samt att ”speciellt utsatta barn skall skyddas”. 

I det här dokumentet ses barnet fortfarande som ett objekt snarare än en aktör och betoningen 

på vuxnas ansvar för barnen och barnets rättigheter var endast indirekt.9 

                                                
7 Bartley, K (1998), Barnpolitik och barnets rättigheter, s.47f 
8 UD info (2006), Mäskliga rättigheter – konventionen om barnets rättigheter, s. 27ff   
9 Bartley, K (1998) s. 49 
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FN:s Allmänna Deklaration om Mänskliga Rättigheter 1948 är det första internationella do-

kument som omfattar alla, men barn nämns endast indirekt. Barnets rättigheter beskrivs mest i 

relation till familjen eller i avsnitt som handlar om föräldrarnas rättigheter. Denna deklaration 

handlar även om social rättvisa vilken även skall omfatta barn, dvs. de skall behandlas på 

samma sätt som vuxna.10 

 

FN:s Förklaring om Barnets Rättigheter 1959 skiljer sig inte i någon större utsträckning från 

tidigare deklarationer, och det finns fortfarande inte någon åldersdefinition, men nu har prin-

cipen om barnets bästa tillkommit. Barnets rättigheter handlar dock inte enbart om barnets 

bästa utan även samhällets bästa. Fortfarande är aktörsperspektivet endast vagt och betoning-

en ligger mer på barnets ansvar gentemot samhället än tvärtom. När det gäller barnets rätt till 

sina föräldrar betonas vikten av att de inte skall skiljas från modern annat än under mycket 

exceptionella omständigheter, fadern nämns dock inte. När det gäller statens ansvar ligger 

tonvikten på barn som far illa och stöd till ”stora” familjer, men huvudansvaret är ändå famil-

jens eget.11 

 

Internationella Barnaåret 1979 – och det polska förslaget 1978  

Först på 1960- och 1970-talen började synen på barns behov av skydd att ändra vilket resulte-

rade i att Internationella Barnaåret arrangerades 1979. Målet var att medvetandegöra barns 

behov och se till att dessa alltid fanns med vid sociala och ekonomiska beslut, med utgångs-

punkt från de tidigare deklarationerna12. 

 

Ett förslag, som kom från Polen 1978, handlade om att det bör tas fram en konvention för 

barnets rättigheter, helst redan under barnaåret 1979. Att det kom just från Polen ansågs ha att 

göra med att de upplevde sig tvungna att ta hand om de barn som farit illa under andra världs-

kriget. Dock uppfattades det mest som en politisk markering och ett svar på västvärldens    

arbete för mänskliga rättigheter. Det fanns dock stark kritik mot att förslaget utelämnade vissa 

rättigheter och dessutom fanns det inga klara förslag nar det gällde hur detta skulle implemen-

teras. Dessutom ansågs det viktigt att resultatet av Barnaåret hade presenterats innan arbetet 

med en konvention för barnets rättigheter inleddes.13 

 

                                                
10 Bartley, K (1998) s. 50 
11 Bartley, K (1998) s. 51ff 
12 Bartley, K (1998) s 53 
13 Bartley, K (1998) s.53f 
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FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor 1981 

Även här spelar barnet en undanskymd roll Skillnaden mot tidigare är att konventionen, för 

första gången, lyfter fram föräldrarnas lika ansvar. Där påpekas vikten av att kvinnor inte får 

diskrimineras p.g.a. sitt moderskap och vikt läggs också vid att barnets intresse skall komma 

först.14 

 

2.2 Barnkonventionens grunder 

I nästan all litteratur som handlar om barnkonventionen refereras till fyra av konventionens 

artiklar, vilka anses grundläggande och på vilka arbetet med övriga artiklar skall vila, som jag 

här kort redogör för innan jag går in på de artiklar som handlar om skola/utbildning. Jag tänk-

te använda dessa fyra artiklar som en grund och se i vilken utsträckning dessa införlivats i 

svensk utbildningspolitik och skolans verklighet. 

 

2.2.1 Artiklarna 

Artikel 2 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 

dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställ-

ning i övrigt. 

 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyd-

das mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadsha-

vares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.15 

 

FN utgår i samtliga konventioner som behandlar mänskliga rättigheter från principen om lika-

behandling. Barnkonventionen är inget undantag vilket denna artikel visar. Den förbjuder 

varje form av diskriminering av barn. Det aktuella landets, i det här fallet Sveriges, lagar skall 

gälla dess rättigheter och skyldigheter skall styra i skenet av denna artikel, vilken både stadgar 

att barn inte får diskrimineras, varken i förhållande till vuxna eller i förhållande till andra 

barn, anses så viktig att den skall tas i beaktande vid arbetet med de övriga artiklarna. Det 

                                                
14 Bartley, K (1998) s. 58f 
15 FN:s konvention om barnets rättigheter, Artikel 2 
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räcker här inte med enbart lagstiftning utan det krävs även ett aktivt arbete för att se till att 

diskriminering inte förekommer.16 

 

Artikel 3 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala väl-

färdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall bar-

nets bästa komma i främsta rummet. 

 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och omvårdnad som be-

hövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och 

skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings och administrativa åtgärder. 

 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansva-

rar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, sär-

skilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.17 

 

Denna artikel kan ses som en av grundpelarna i konventionen vilken grundar sig dels på en 

uppfattning om barns människovärde samt att de ”sårbara och behöver särskilt stöd och 

skydd”. Detta är, som vi tidigare sett, ingenting nytt men det unika med barnkonventionen är 

att principen om barnets bästa skall gälla i alla beslut som berör barn.18 

 

Artikel 6 

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

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 

och utveckling.19 

 

Även denna artikel hör till de grundläggande principer barnkonventionen vilar på och skall 

således tas i beaktande vid arbete med de övriga artiklarna, bl.a. den som handlar om rätten 

till utbildning.20 

                                                
16 SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet–FN:s konvention om barnets bästa förverkligas i Sverige, s 65 
17 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 3 
18 SOU 1997:116, s 125 
19 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 6 
20 SOU 1997:116, s 165 
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Artikel 12 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas bety-

delse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör bar-

net.21 

 

Även denna artikel skall ligga till grund för tolkningen av de övriga. Kopplat till denna upp-

sats kan nämnas att elevinflytande betonats ända sedan 1940-talet. Dessutom blev samhälls-

kunskap ett nytt ämne i skolan och det fanns förslag om att skolan skulle verka för att elever 

skulle lära sig att samverka, samarbeta och få ett medinflytande. Detta har sedan i olika tapp-

ningar funnits med i de olika läroplanerna för grundskolan (s. 173, 184).22 

 

2.3 Sammanfattning 

Barnet sågs, med något undantag, som ett objekt ända fram till senare delen av 1900-talet då 

olika internationella deklarationer och förklaringar ledde till att FN antog en konvention om 

barnets rättigheter 1989, i vilken även infördes en åldersdefinition, vilken ratificerades av 

Sverige i juni 1990.  

 

Barnkonventionen består av 54 artiklar varav fyra anses grundläggande och vilka konven-

tionsstaterna skall ta hänsyn till då de utformar sin politik på övriga områden. Det är artikel 2 

(barnets rätt att slippa bli diskriminerad), artikel 3 (barnets bästa), artikel 6 (barnets rätt till 

liv, överlevnad och utveckling) samt artikel 12, (barnets rätt att komma till tals). Då denna 

uppsats skall handla om utbildningspolitik i relation till barnkonventionen skall jag se i vilken 

utsträckning dessa införlivats i svensk utbildningspolitik och skolans verklighet. 

                                                
21 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 
22 SOU 1997:116, s. 173, 184 
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3 BARNKONVENTIONEN I SVERIGE 

Rätten till utbildning och utbildningens syfte avhandlas i artikel 28 och 29. Till skillnad från 

de grundläggande artiklarna (2, 3, 6 och 12) kommer jag inte att här återge dessa i fulltext 

utan endast sammanfatta dem, de bifogas dock som bilaga, eftersom de skall ses i skenet av 

artiklarna ovan. 

 

3.1 Rätten till utbildning i Sverige 

Den svenska skolan uppfyller till stor del barnkonventionens ambitioner då den omfattar   

hela den obligatoriska skolan samt friskolor, vilka är kostnadsfria och tillgängliga för samtliga 

elever. Det finns även bestämmelse som säger att skolan skall respektera elever med särskild 

behov och se till att dessas behov tillgodoses. Vidare skall oordning och bristande disciplinen 

motverkas med hänsyn taget till barnets mänskliga värdighet (vilket också stadgas i  Barn-

konventionen) samt motverka mobbning.23  

 

Eftersom utbildning spelat en tydlig roll i välfärdspolitiken har stora satsningar gjorts och 

målet med detta har alltid varit skolan ska vila på demokratisk grund, omfatta alla och mot-

svara de krav som förändringar i arbetsliv och samhälle ställer.24 

 

Den svenska skolan motsvara alltså väl barnkonventionens bestämmelser, dock är det en brist 

att asylsökande barns rätt till utbildning är begränsad under tiden asylansökningen behandlas. 

Detta strider mot barnkonventionen eftersom den ”omfattar alla barn inom landets "jurisdik-

tion" (artikel 2)” vilket även omfattar asylsökande barn.25 

 

3.2 Barnets rätt till kunskap 

Förutom rätten till undervisning stadgar barnkonventionen även rätten till kunskap eftersom 

det finns en uppfattning att såväl grundskole- som gymnasieutbildning skall tjäna som grund 

för barnets framtida lärande. Det anses också utgöra en förutsättning för delaktighet och del-

tagande i samhället i stort. Utredningen konstaterar att det är svårt och dyrt att åtgärda pro-

blem och brister som uppkommit i grundskolan senare i livet. Därför är det viktigt att skapa 

förutsättningar för att barnet skall få en så bra start som möjligt genom att se till att de lär sig 

läsa, skriva och räkna. Detta återspeglas också i grundskolans kursplan vilken stadgar att 

                                                
23 SOU 1997:116, s 289. 
24 SOU 1997:116, s 289. 
25 SOU 1997:116, s 289. 
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”skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling”(s. 292) 

vilket också avspeglas i resultaten. I en internationell jämförelse ligger Sverige bra till just 

vad gäller läskunnighet. Detta gäller även i matematik och naturvetenskap.26 

 

Svenska elever presterar generellt sett bra men skillnaderna mellan de som har goda resultat 

och de som halkar efter är stora och tenderar att öka (1997). Det är inte bra eftersom barn som 

inte får grundläggande kunskaper tidigt riskerar att få en stämpel som dumma eller lata, när 

det i själva verket är motivationen som minskar och lusten att lära försvinner. Långsiktigt får 

de svårare att etablera sig i samhället och forma ett stabilt liv eftersom samhället i mycket 

bygger på förmågan att läsa och skriva27 

 

3.3 Det yttersta av tillgängliga resurser 

Detta skall ses mot bakgrund av barnkonventionens krav på att konventionsstaterna skall vidta 

åtgärder till ”det yttersta av sina tillgängliga resurser”. I Sverige satsas stora resurser på     

skolan, en stor del av BNP går till utbildning. Dock har resurserna skurits ner de senaste åren 

vilket bl.a. medfört att personaltätheten minskat klassernas storlek ökat och specialundervis-

ningen har skurits ner. Det senare har inneburit att elever med särskilda behov fått svårare att 

få dessa tillgodosedda samtidigt som det visat sig att dessa elever blivit fler. Nedskärningarna 

har även inneburit försämringar på andra områden såsom hemspråk, läromedel och fortbild-

ning.28 

 

3.4 Sammanfattning 

Rätten till utbildning är ett av konventionens områden vilken i likhet med de övriga artiklarna 

skall vila på de grundläggande artiklarna (se ovan). Den svenska skolan uppfyller till stor del 

barnkonventionen, bl.a. vad gäller kravet att den skall vara kostnadsfri och tillgänglig för 

samtliga elever, det skall tas hänsyn till elever med särskilda behov, samt arbeta aktivt mot 

mobbning och kränkande särbehandling. Den tydligaste bristen som lyfts fram är att asylsö-

kande barn endast har begränsade rätt till utbildning.  

 

                                                
26 SOU 1997:116, s 292 
27 SOU 1997:116, s 292 
28 SOU 1997:116, s 316f 
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Barnets rätt till kunskaper är en annan grundläggande uppfattning eftersom det anses utgöra 

en grund för barnets fortsatta lärande och även är en förutsättning för delaktighet och delta-

gande i samhället i stort. Dessutom är det svårt och dyrt att reparera ev. brister senare i livet.  

 

När det gäller kravet att satsa ”det yttersta av sina tillgängliga resurser" ledde nedskärningarna 

under 1990-talet till att personaltätheten minskade och svaga elever fick det allt svårare att få 

det stöd de behövde. 

 

3.5 Den nationella strategin 

Som jag skrev inledningsvis är målet med barnpolitiken att alla beslut som rör barn ska utgå 

från barnkonventionens krav. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen föreslog i en 

proposition den 11 juni 1998 (Prop. 1997/98:182) följande nationella strategi: 

 

• Barnkonventionen skall vara ett aktivt instrument och genomsyra allt beslutsfattande 

inom Regeringskansliet som berör barn. 

• Statligt anställda vars arbete har konsekvenser för barn och ungdomar skall erbjudas 

fortbildning för att kunna stärka sin barnkompetens och sina kunskaper om barnkon-

ventionen. 

• Barnkonsekvensanalyser skall göras vid statliga beslut som berör barn. 

•  Barnombudsmannens verksamhet och organisation skall ses över i syfte att stärka dess 

roll vid genomförandet av barnkonventionen i Sverige. 

• Barnperspektivet skall i lämplig omfattning finnas med i utredningsdirektiv. 

• Barnstatistiken skall utvecklas. 

• Barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplanering skall 

utvecklas.29 

 

Bakgrunden till propositionen var att barnkommittén ansåg, i utredningen ovan, att ansvaret 

för implementeringen av barnkonventionen ligger på statsmakten eftersom det handlar om 

politisk vilja. Kommittén konstaterar att vilka styr- och kontrollsystem som utvecklas är avgö-

rande för på vilket sätt barnkonventionen implementeras. Staten kan inte avsäga sig det ansva-

ret utan är skyldig att se till att det finns styrning och uppföljning som garanterar att barnkon-

ventionen följs i alla delar av samhället och kommer alla barn till del. Det bör därför finnas av 

                                                
29 Prop. 1997/98:182, Strategi för att förvekliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s.17 
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samordningsfunktion i Regeringskansliet för dessa frågor som granskar alla regeringens    

utifrån ett barnperspektiv. Det bör dessutom finnas att ”barnkonventionsdirektiv” vilket skall 

ges till utredningar som regeringen tillsätter. Det skall även utarbetas nationella mål och en 

nationell strategi som skall antas av riksdagen. I propositionen skriver regeringen också om 

vikten av kommunala handlingsplaner samt att det måste ske en kontinuerlig uppföljning av 

hur arbetet med att förverkliga de nationella målen fortskrider.30 

 

I propositionen skriver regeringen att ”Sverige har i huvudsak inte några problem att leva upp 

till konventionens krav när det gäller lagstiftningens utformning, tvärtom går svensk lagstift-

ning i allmänhet väsentligt längre än konventionens krav. Så bör det vara också i fortsättning-

en”. Regeringen ansåg dock att det är bra att konventionen finns eftersom den sätter fokus på 

barnens situation och blir som ett ”riktmärke i den allmänna diskussionen och den sätter press 

på beslutsfattare på olika nivåer”.31 

 

Den nya Alliansregeringen har i grunden samma uppfattning och skriver på hemsidan: Utifrån 

de grundläggande principerna i barnkonventionen är inriktningen på barnpolitiken att:  

• inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller 

andra liknande skäl  

• barn och unga ska få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar  

• barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör 

barn och unga  

• barn och unga ska få möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som 

berör dem. 32 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Prop. 1997/98:182, s.17 
31 Prop. 1997/98:182, s.18 
32 www.regeringen.se , Socialdepartementet 2007-04-11 
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3.6 Reaktioner på propositionen 

3.6.1 Motioner 

Kristdemokraterna motion med anledning av propositionen om FN:s konvention för barnets 

rättigheter innehåller förslag på barnplaner och kritik mot att regeringen inte vill lagstifta om 

barnkonventionen. I motionen skriver de också om att det gått mer än tio år sedan barnkon-

ventionen ratificerades och föreslår mot bakgrund av Barnombudsmannens rapport året innan, 

vilken visade på en rad brister, att barnombudsmannen skall följa upp och rapportera hur   

arbetet med konventionen går samt se till att kommunerna har de kunskaper och ekonomiska   

resurser som krävs för att detta skall bli möjligt.33  

 

Socialdemokraternas Monika Green skriver i sin motion i samma ämne om att elevers tycker 

att de har begränsade möjligheter att påverka sin skolsituation och redovisar bl.a. att endast 47 

% av eleverna känner att de kan prata med sina lärare och 78 % upplever inte att lärarna bryr 

sig. Många tycker inte att de blir hörda vilket också är ett problem i samhället i stort. Hon 

påpekar att Sverige, i och med att vi ratificerat barnkonventionen, är skyldiga att också      

implementera den.34 

 

Vänsterpartiet skriver i sin motion om regeringens uppfattning att barnperspektivet endast 

skall beaktas i lämplig omfattning och undrar i sin hemställan när det är olämpligt. Vidare 

skriver de om barnkommitténs förslag att göra barnkonventionen till lag och konstaterar att 

det inte går att skriva en heltäckande lag efter som nya situationer hela tiden uppstår. Att den 

svenska lagstiftningen till stora delar stämmer överens med barnkonventionens ambitioner 

utgör inga garantier eftersom det hela tiden kommer att uppstå brister när det gäller Sveriges 

efterlevnad av barnkonventionen. Därför anser vänsterpartiet att barnkonventionen bör      

”inkorporeras” i svensk lagstiftning.35 

 

När det gäller skolan lyfter Vänsterpartiet, i samma motion fram problemet med otrygghet 

och mobbning och lyfter fram att barn skall ha en lika väl fungerande arbetsmiljö som vuxna, 

varför partiet vill att politikerna skall se till att skolan får de resurser som krävs för att skol-

                                                
33 Motion 1998/99:So5, s. 4f 
34 Motion 1998/99:So6, s. 6f 
35 Motion 1998/99:So7, s. 8f, 15 
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miljön blir trygg och tillgången på vuxenstöd tillräckligt. De vill dessutom se ett utökat elev-

inflytande eftersom de anser att ett det är alltför begränsat.36  

 

Centerpartiets Kenneth Johansson skriver i en motion att det saknas uttalade krav på myndig-

heterna att ta hänsyn till ett barnperspektiv i de verksamheter de ansvarar för. I propositionen 

står det att det skall göras barnkonsekvensanalyser i alla beslut som berör barn, men Johans-

son anser inte att det tydligt framgår vilket ansvar myndigheterna har. Därför anser han att det 

skall finnas ett uttalat krav på detta. Vidare kräver han att det skall finnas en ”barnbilaga till 

stadsbudgeten” vilken skulle tydliggöra på vilket sätt barnens rättigheter tas tillvara och på 

vilket sätt olika beslut påverkar barnen. 37 

 

När det gäller skolan skriver Johansson att de flesta eleverna trivs men att elever från socialt 

svaga hem inte gör det i samma utsträckning, varför det är viktigt att arbeta på ett medvetet 

och långsiktigt sätt för att dessa skall uppleva sig skolgång som mer positiv.38  

 

En flerpartimotion året därpå handlar om hur barnkonventionen efterlevs i Sverige. Motionä-

rerna hänvisar till de rapporter som lämnats till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Vidare 

motionärerna anser att finns en risk att barnfrågornas placering på Socialdepartementet leder 

till att dessa inte ges den tyngd de förtjänar och framhåller att tidigare förslag om en barnbila-

ga fortfarande är aktuella.39 

 

3.6.2 Utskottets betänkande 

Socialutskottet (SoU) såg i sitt betänkande positivt på barnkonventionens uppgift att lyfta 

fram barnens situation eftersom den fungerar som ett riktmärke för den allmänna diskussionen 

samt sätter press på beslutsfattare på olika samhällsnivåer. När Sverige ratificerade barnkon-

ventionen åtog vi oss också att uppfylla dess intentioner samt att vidta alla lämpliga åtgärder 

som krävdes för att konventionen skulle kunna genomföras. Utskottet anser att den föreslagna 

strategin är så omfattande och tydlig att den bör kunna utgöra en bra grund för arbetet med 

barnkonventionen varför utskottet ställer sig bakom den. SoU tycker att det är ”utomordentligt 

angeläget” att barnkonventionen används på samtliga samhällsnivåer, såväl vad gäller lag-

                                                
36 Motion 1998/99:So7, s. 14f 
37 Motion 1998/99:So8, s. 18f 
38 Motion 1998/99:So8, s. 23f 
39 Motion 1999/2000:So363, s. 3f 
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stiftning, politiska beslut och administrativa åtgärder vilka så långt möjligt skall stämma över-

ens med konventionens intentioner med ”barnets bästa för ögonen”.40 

 

Även om SoU ställde sig bakom propositionen och ansåg att riksdagen skulle bifalla den före-

slagna strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige ansåg de 

inte att den bör ”inkorporeras i svensk lagstiftning” utan att det finns större förutsättningar för 

framgång om ansvaret ligger på riksdagen.41  

 

På vänsterpartiets yrkande (i motionen ovan) som handlar om att förtydliga ”när det är olämp-

ligt med ett barnperspektiv” svarar utskottet att propositionens förslag att det skall finnas att 

barnperspektiv med i alla statliga utredningsdirektiv, vilket de anser vara tillräckligt.42 

 

Eftersom de viktigaste besluten som rör barn och ungdomar fattas på lokal nivå anser SoU att 

det bör skapas förutsättningar för att barns och ungdomars intressen skall beaktas i besluts-

processen. För att tydliggöra hur den långsiktiga barn- och ungdomspolitiken skall se ut    

behövs barn- och ungdomsplaner arbetas fram, vilka skall ligga till grund för samtliga beslut 

som rör barn och ungdomar. Detta behöver dock inte i dagsläget (1998) lagstiftas, däremot är 

det viktigt att ge stöd till de kommuner och landsting som halkat efter i arbetet med barnkon-

ventionen så att de kommer igång, ett arbete som främst ligger på Barnombudsmannens (BO) 

uppdrag, vilka även skall rapportera till regeringen vilka framsteg som görs.43 

 

När det gäller skolan delar SoU regeringens uppfattning om vikten av en bra förskolan som 

grund för barns utveckling och lärande. Utskottet delar också uppfattningen att det är inte är 

rimligt att barn i förskolan mister sin plats om någon av föräldrarna blir arbetslös, i 40 % av 

landets kommuner. Något som strider mot skollagens krav att förskoleverksamhet skall erbju-

das utifrån vad föräldrarnas ”förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov” kräver, vil-

ket utskottet också utgår från att kommunerna gör.44 

 

Asylsökande barns rätt till utbildning nämns i två av motionerna men bemöts inte i utskottets 

betänkande varför jag inte kommenterar det ytterligare här. 

                                                
40 Betänkande 1998/99:SoU6, s 20f 
41 Betänkande 1998/99:SoU6, s 21 
42 Betänkande 1998/99:SoU6, s 21 
43 Betänkande 1998/99:SoU6, s 21f 
44 Betänkande 1998/99:SoU6, s 61 
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3.7 Sammanfattning  

Barnpolitiken skall genomsyras av barnkonventionen vilket också tydliggjordes i en proposi-

tion i juni 1998 (se ovan). I propositionen konstaterar regeringen att den svenska lagstiftning-

en i stora drag går längre än barnkonventionen kräver och anser att det så bör förbli. De anser 

att det är bra att konventionen finns eftersom den kan fungera som ett riktmärke i den allmän-

na diskussionen och sätta press på beslutsfattarna. Alliansen delar i allt väsentligt denna upp-

fattning. 

 

Flera av de motioner som skrevs med anledning av propositionen tar upp frågan om en barn-

bilaga i statsbudgeten vilket förefaller vara ett blocköverskridande intresse. En annan åter-

kommande punkt är frågan om barnkonsekvensanalyser i alla beslut som berör barn. En sådan 

punkt finns men det framgår enligt en av motionärerna inte tydligt framgår vilket ansvar 

myndigheterna har, och kräver att detta skall vara klart uttalat. 

 

En annan av motionärerna anser att barnkonventionen skall inkorporeras i svensk lag eftersom 

det inte finns några garantier för att den skall uppnås bara för att lagstiftningen stämmer bra 

överens med den svenska lagstiftningen. I övrigt tar motionerna upp brister i lärarnas lyhörd-

het och engagemang, samt att barnfrågornas status bör höjas genom att frågorna flyttas från 

Socialdepartementet. 

Socialutskottet var i stora delar positiv till den strategi som föreslogs i propositionen och be-

tonar vikten av att Sverige genom ratificerandet av barnkonventionen är skyldigt att uppfylla 

dess intentioner vilket utskottet ansåg att strategins omfattning och tydlighet utgör en bra 

grund för. Dock anser utskottsmajoriteten, till skillnad från en av motionärerna inte att detta 

behöver inkorporeras i svensk lag utan att det är bra om riksdagen får ansvaret även i fortsätt-

ningen. Vidare anser SoU det viktigt att kommuner som inte kommit igång med barnkonven-

tionsarbetet får det stöd de behöver, bl.a. genom Barnombudsmannens arbete. 

 

På skolområdet skriver de enbart om problemet att barn vars föräldrar får arbete mister sin 

dagisplats, vilket inte anses stå i enlighet med skollagens krav anpassning till den enskildes 

förhållanden. 
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4 UTVECKLINGEN SEDAN 1997 

Som vi såg ovan fanns en rad brister i Sveriges arbete med barnkonventionen vilka Barn-

kommittén presenterade i sin utredning ”Barnets bästa i främsta rummet” (SOU 1997:116). 

Det har nu gått tio år sedan dessa och det bör ha gjorts en hel del för att vidta åtgärder för att 

komma till rätta med de brister rapporten visade vilket jag kommer att redogöra för i de detta 

kapitel.  

 

4.1 Myndigheter/organisationer 

Det finns en rad myndigheter och organisationer som arbetar med dessa frågor. De jag här tar 

upp är Skolverket, Barnombudsmannen, Barnens Rätt I Samhället (BRIS). Förutom dessa 

kommer jag även att redovisa socialdemokraternas skolpolitik, med hjälp av en rapport som 

presenterades strax innan valet 2006, den förra regeringens syn på utvecklingen sedan 1997, 

med hjälp av en skrivelse (2005/06:206) samt Alliansens skolpolitik sådan den presenterades i 

skolgruppens slutrapport i februari 2006. 

 

4.1.1 Skolverket  

Skolverket är den myndighet som ansvarar för kontrollen att skolorna följer det uppsatta re-

gelverk som gäller för skolorna. De har ganska stora befogenheter när det gäller att vidta åt-

gärder mot brister som framkommit vid en sådan tillsyn, men de brukar oftast ge kommunerna 

råd och stöd snarare än att vidta skarpa åtgärder45.  

 

I sin senaste lägesbedömning (2006) skriver skolverket att det framförallt finns två områden 

på vilka det återstår brister; kompetensutveckling av lärare och rektorer samt elevernas möj-

ligheter till stöd och hjälp vilket måste öka. För att det senare skall bli möjligt måste lärarut-

bildningen motsvara behovet av utbildade lärare och fritidspedagoger. När det gäller de yngre 

åldrarna måste barngruppernas storlek minskas. Skolverket anser det vara viktigt att lärar-

kompetensen ökar så att de har goda kunskaper i sina ämnen vilket också ökar lärarnas möj-

lighet att hjälpa eleverna att nå de uppsatta målen. Vidare visade skolverkets tillsyn att många 

barn och unga inte får sin rätt till undervisning tillgodosedd, vilket gäller såväl för grund- som 

gymnasieskolan. Att många ungdomar utestängs från gymnasiet beror till stor del på att de 

inte når upp till att de inte är behöriga eller saknar motivation.46 

 

                                                
45 Premfors, Rune m.fl. (2003) Demokrati och byråkrati, s 138f 
46 Skolverkets lägesbedömning 2006, RAPPORT 288, s. 5f 
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4.1.2 Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen (BO) är den myndighet som har till uppgift att ”företräda barns och ung-

as rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-

konventionen)”. Detta gör de till stor del med hjälp av opinionsbildning vars mål är att påver-

ka beslutsfattare och allmänhet vad gäller barn- och ungdomsfrågor, däremot har BO inget 

tillsynsansvar och inte heller rätt att agera i enskilda fall.47 

 

I sin årsrapport 2006, ”Röster som räknas”, skriver BO om barns och ungas inflytande. En 

enkät bland äldre eleverna i BO:s kontaktklasser visar att de flesta inte är intresserade av att få 

säga vad de tycker, men nästan var fjärde är intresserad, nästan var tredje vill gärna träffa 

kommunens beslutsfattare för att diskutera viktiga frågor. I enkäten framgår att det främst är 

lärarna som frågat vad de tycker, inte beslutsfattare. Få har blivit tillfrågade vad de tycker och 

många av dem tror inte heller att beslutsfattare vill veta. Det framgår också att eleverna sällan 

vet vart de skall vända sig och det är ganska få som utnyttjar de möjligheter att påverka som 

finns. De äldre eleverna upplever inte att det finns en ordentlig återkoppling på de förslag de 

ger, även om det ganska få som faktiskt kommer med förslag.48 

 

När det gäller delaktighet och inflytande i skolan, som skall genomsyras av ett demokratiskt 

synsätt, visar det sig att pojkar i något större utsträckning än flickor anser att lärarna frågar 

vad de tycker och lyssnar på dem. Samtidigt har fler flickor än pojkar deltagit i elevråd eller 

andra organisationer på skolan. I undersökningen framgår också att funktionshindrade elever 

är mer nöjda med den respons de får av lärarna än elever utan funktionshinder. Dessa är också 

mer aktiva i elevråd samt bättre på att lämna förslag än icke funktionshindrade elever, dock 

upplever de inte att dessa förslag tas på allvar.49 

 

I kommunerna görs barnkonsekvensanalyser ganska ofta, i såväl övergripande verksamheter 

som enskilda fall, men dokumentationen är ofta bristfällig vilket gör det svårt att gå tillbaka 

till grunden för besluten. Inom landtingen är det dock inte lika vanligt att barnkonsekvens-

analyser görs. Endast två landsting uppger att de gör barnkonsekvensanalyser, vilket är en 

minskning sedan 2003 då fem landsting gjorde barnkonsekvensanalyser.  

 

                                                
47 www.bo.se, 2007-04-11 
48 Röster som räknas, Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande, Barnombudsmannen 2006, s.10, 12ff 
49 Röster som räknas, s. 25 
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När BO tittade på vilka konsekvensanalyser landstingen själva gör enligt sina egna  anvis-

ningar visade det sig att landstingen gjort ganska olika prioriteringar. Flera landsting gör 

barnkonsekvensanalyser utan att ha anvisningar om det eller vara medvetna om att det är det 

de gör. BO anser att det är viktigt att fler barnkonsekvensanalyser görs, att det ska bli tydliga-

re riktlinjer, samt att dokumentationen måste bli bättre.50 

 

4.1.3 Barnens Rätt I Samhället (BRIS)  

BRIS är en ”ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn och unga 

som far illa och är en länk mellan barn vuxna och övriga samhället”.51 Den huvudsakliga 

uppgiften är att ge barn och ungdomar stöd och svara på deras frågor då de behöver en vuxen-

kontakt. Barn och ungdomar kan kontakta BRIS antingen genom att ringa Barnens hjälptele-

fon eller genom att skriva BRIS-mejlen vars uppgift är att vara till för barn och unga i behov 

av en vuxens stöd.52  

 

2006 hade BRIS sammanlagt 21 273 kontakter med barn och ungdomar. Den absolut vanli-

gaste orsaken var familjekonflikter, men även andra typer av problem, varav mobbning är det 

fjärde vanligaste problemet med 12 % av kontakterna (2 549 samtal och mail). Samtidigt är 

mobbning det minst vanliga samtalsämnet i vuxenkontakter, endast 6,1 % av dessa handlar 

om mobbning. Detta är alltså ett av de vanligaste problem BRIS möts av i sina kontakter med 

barn och unga. Denna tendens ökade under 1990-talet för att sedan ha varit ganska oförändrat, 

vilket gjort att BRIS lyft fram det i samhällsdebatten. BRIS anser, till skillnad från många 

lärare, att det ligger ett stort ansvar på skolan men att det måste skapas verktyg för att arbeta 

med detta. Sådana saknas ofta idag.53 

 

4.2 Sammanfattning 

De myndigheter och organisationer som arbetar med dessa frågor ger en bild av att mycket 

hän på detta område men att mycket återstår inte minst vad gäller arbetet mot mobbning och 

kränkande behandling samt elev inflytande och barns och ungas möjligheter att påverka. BO 

påpekar att det är ovanligt med barnkonsekvensanalyser, dessa har till och med minskat de 

senaste åren, trots att det kommuner och landsting skall göra sådana.  

 

                                                
50 Röster som räknas, s. 81ff 
51 BRIS-rapporten 2007, s. 2 
52 BRIS-rapporten 2007, s. 2 
53 BRIS-rapporten 2007, s. 8f   
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4.3 Politiska aktörer 

Då regeringen fram till valet bestod av Socialdemokrater är det väl rimligt att anta att de står 

bakom den nedan refererade skolrapporter. I den står dock ingenting om den nationella strate-

gi för barnkonventionsarbetet som presenterades 1998 och efter sedvanlig behandling i riks-

dagen antogs 26 mars 199954 varför jag, med utgångspunkt från en skrivelse i maj 200655, 

redogör för hur det arbetet fortskrider. 

 

4.3.1 Den dåvarande regeringens nationella strategi 

Denna skrivelse har återkallats av den nya alliansregeringen, vilken har för avsikt att presente-

ra sin inriktning på barnpolitiken under våren 200756.  Jag har ändå valt att använda den efter-

som den beskriver den dåvarande regeringens politik på området: 

 

• Barnkonventionen skall vara ett aktivt instrument och genomsyra allt beslutsfattande 

inom Regeringskansliet som berör barn 

 

Det finns sedan ett par år en samordningsfunktion i regeringskansliet vilken skall ”samordna, 

bevaka och driva på arbetet med att integrera ett barnperspektiv i samtliga av regeringens be-

slut som rör barns och ungas rättigheter och intressen” (s. 36). I den vidareutvecklade strategi 

som togs fram två år tidigare (Skr. 2003/04:47) konstaterar regeringen att det är mycket vik-

tigt att det finns  verktyg som gör det  möjligt att  samråda  och samordna  barnkonventions-

arbetet i Regeringskansliet och se till att det finns en god kunskap om barnkonventionen och 

vilken roll samordningsfunktionen har varför det är viktigt att kunskapen hos de i Regerings-

kansliet anställda ökar. En annan del av regeringskansliets arbete i dessa frågor innebär att det 

i samtliga departement finns kontaktpersoner vilka ansvarar för frågor förande barnkonven-

tionen och vars uppgift bl.a. är att se till att barnkonventionen blir uppmärksammad och att 

barnperspektivet tydliggörs när ärenden som rör barn och unga bereds. Det förekommer även 

återkommande utbildningar för regeringskansliets personal.57 

  . 

Vidare har socialministerns en referensgrupp vilken består av ett fyrtiotal flickor och pojkar 

mellan 13-18 or med varierande bakgrund och hemort. Denna referensgrupp skall bidra till att 

barns och ungas åsikter i aktuella frågor, blir synliga i regeringskansliet. bl.a. skolan, ekono-

                                                
54 Protokoll 1998/99:76  
55 Skr. 2005/06:206 
56 Skr. 2006/07:12 
57 Skr. 2005/06:206, s  36 
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misk utsatthet bland barn och unga, säkerhet och trygghet i barns och ungas miljöer etc. vilket 

också tjänade som underlag till den rapportering regeringen skickade till ”FN:s kommitté för 

barnets rättigheter” under hösten 2002.58 

 

• Barnombudsmannens verksamhet och organisation skall ses över i syfte att stärka dess 

roll vid genomförandet av barnkonventionen i Sverige samt fortbildning för statligt 

anställda vars arbete har konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Som ombudsman för barnets rättighet skall BO bl.a. bilda opinion i barnrättsfrågor samt delta 

i samhällsdebatten. Dessutom skall BO ”aktivt driva på barnkonventionsarbetet i kommuner, 

landsting och myndigheter” genom ”metodstöd, visa på goda exempel, stimulera erfarenhets-

utbyte och kontinuerligt följa upp, analysera och utvärdera genomförandet av barnkonventio-

nen”. BO har gjort stora ansträngningar för att öka kunskapen om barnkonventionen samt 

stärka barns och ungas rättigheter och intressen i samhället, ex genom utbildning av personer i 

en rad yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och unga, eftersom det fortfarande inte 

finns tillräcklig kunskap.59 

 

BO lämnas årligen rapporter till regeringen vilken redogör för dess verksamhet under året 

samt frågor som de anser att regeringen behöver känna till rörande barns och ungassituation. 

ex. vad gäller funktionshindrade barn och ungdomar, barns rätt att komma till tals, deras nära 

relationer och deras attityder till droger”.60  

 

BO har att redovisa hur arbetet fortskrider på en rad områden, bl.a. när det gäller förekomsten 

av barnkonsekvensanalyser i stat, landsting och kommun samt hur metoder och rutiner an-

vänds för att se till att barns och ungas åsikter tas på allvar lokalt och regionalt vilket reger-

ingen också anser att de gjort. BO:s granskningar har visat på en rad brister bl.a. vad gäller 

uppföljningar och utvärderingar.61 

 

• Barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplanering samt 

förekomst av barnkonsekvensanalyser skall göras vid statliga beslut som berör barn. 

 

                                                
58 Skr. 2005/06:206, s. 37 
59 Skr. 2005/06:206, s. 34 
60 Skr. 2005/06:206, s. 34 
61 Skr. 2005/06:206, s. 41f 
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Regelverket för hur barns inflytande skall garanteras behöver inte ändras, däremot finns det 

brister vad gäller dialogen med medborgarna ute i kommunerna varför detta arbete måste ut-

vecklas. Hur detta skall ske behöver inte utvecklas i lagtexten utan bör vara upp till kommu-

nerna själva att bestämma. Då det inte är lagstiftningen som brister utan tillämpningen av den-

samma.62 

 

I november 2004 diskuterade Boverket, dåvarande Svenska kommunförbundet, Ungdomssty-

relsen och Barnombudsmannen förutsättningarna för ett försök att stödja och inspirera kom-

munerna i deras arbete med formerna för hur barns och ungas inflytande i planeringsproces-

sen ska se ut. Det blev då tydligt att ett stöd behövs i kommunerna, samtidigt som medveten-

heten i dessa frågor ökat. Därför bör myndigheterna inte enbart låta barn och unga delta i pla-

neringsprocessen utan även låta dem få inflytande och delaktighet när det gäller den ”fysiska 

miljön som helhet”. Slutsatsen ar att ett sådant arbete bör övervägas och att Vägverkets arbete 

med ”barnkonsekvensanalyser och barns delaktighet trafikplanering bör tas tillvara och an-

vändas i det fortsatta arbetet.63 

 

• Barnstatistiken skall utvecklas 

 

När det gäller barnstatistiken anser regeringen att de rapporter som barns och ungas levnads-

villkor som publicerats av SCB är en god grund för arbetet med den nationella strategin fort-

skrider och vad som återstår.64 

 

4.3.2 Socialdemokraterna 

Inför valet 2006 tog Socialdemokraterna fram en rapport i vilken partiet förespråkar en ” kun-

skapsskola för alla, oavsett social och kulturell bakgrund”, vilket kräver att resurser fördelas 

efter behov, fortsatta satsningar på skolan och särskilda prioriteringar på skolor och elever 

med sämre förutsättningar.65  

 

Det har gjorts stora satsningar på personaltäthet och elevernas rättsliga skydd vilket stärktes 

genomen ny lag 1 juli 2006, i vilken bl.a. skolan ansvar tydliggjordes.66 

                                                
62 Skr. 2005/06:206, s. 50f 
63 Skr. 2005/06:206, s. 51f 
64 Skr. 2005/06:206, s. 52 
65 Socialdemokraterna (2006), En kunskapsskola för alla, s. 2. 
66 Socialdemokraterna (2006), s. 3 
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”Att kunna läsa skriva och räkna är förutsättning för att klara sig i skolan och i vardagen”, 

enligt socialdemokraterna, varför det är viktigt att utbildningen blir bättre och svara upp mot 

alla elevers behov inte bara några, vilket bl.a. skall möjliggöras med fortbildning av lärare. 

För elever med utländsk bakgrund är det viktigt med en bra modersmålsundervisning efter-

som det är ”nyckeln för att lära sig svenska och för att lyckas i andra ämnen”.67 

 

Socialdemokraterna anser att det faktum att barn är olika och skolornas villkor varierar krävs 

olika resurser för lika chanser, varför socialdemokraterna är emot en nationell skolpeng då 

alla har rätt till en bra skola oavsett var i landet eleven bor, vilket kräver tydligare mål och 

bättre uppföljning på nationell nivå. Syftet med dessa mål och uppföljningar är att tidigt upp-

täcka eventuella problem samt att kvalitetssäkra verksamheten på varje skola. Det är inte bara 

viktigt att vara tydlig med vilka krav som ställs utan det måste också finnas resurser att ge det 

stöd och hjälp som eleven behöver för att uppnå dessa mål.68 

 

Enligt rapporten är trygghet och studiero en förutsättning för att eleverna skall kunna inhämta 

kunskaper, vilket särskilt gäller för elever som har det svårare för sig, vilket är ytterligare en 

anledning till att det behövs mer personal i skolan, eftersom fler vuxna i skolan ökar trygghe-

ten och studieron vilket är ett klart uttalat mål med den nya lagen mot mobbning och annan 

kränkning.69 

 

I rapporten slår Socialdemokraterna fast att ”i en ojämställd skola är både pojkar och flickor 

förlorare” eftersom skolan alltför ofta bidrar till att traditionella könsroller stärks, vilket gör 

att socialdemokraterna vill ge pedagogerna större möjligheter att ”granska sitt eget förhåll-

ningssätt i klassrummet ” och arbeta aktivt för att öka jämställdheten mellan flickor och    

pojkar.70 

 

Det är, enligt rapporten, viktigt att ta reda på orsakerna till att skillnaderna mellan flickors och 

pojkars studieresultat tenderat att öka de senaste tio åren för att komma till rätta med det. Det 

                                                
67 Socialdemokraterna (2006), s. 4 
68 Socialdemokraterna (2006), s. 4 
69 Socialdemokraterna (2006), s. 8 
70 Socialdemokraterna (2006), s. 10 
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är i grunden en fråga om att se till att traditionella könsmönster bryts då de påverkar såväl 

pojkars som flickors attityder till skolan och påverkar deras framtida val av utbildning.71 

 

4.3.3 Alliansen 

I augusti 2004 bildade Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna 

och Centerpartiet ”Allians för Sverige” (alliansen) vilket var en ”samverkan för maktskifte 

2006”.72 I november samma år tillsattes sex gemensamma arbetsgrupper varav en skulle arbe-

ta med skolpolitiken.73 

 

Även alliansen lyfter fram rätten till en god utbildning eftersom de anser att skolans uppgift är 

att ge eleverna den grund de behöver för att klara sig bra i livet. Eftersom de elever som är i 

störst behov av en bra skola är de som löper störst risk att slås ut anser alliansen att varje elev 

skall bli få uppmärksamhet och beredas möjlighet att utvecklas utifrån just sina specifika ta-

langer och förmågor. 74 

 

Att vi har en bra grundskola med hög kvalité för alla elever oberoende av bakgrund anser alli-

ansen är en central välfärdsfråga eftersom de kunskaper eleven tillägnar sig utgör grunder för 

dennes fortsatta liv. Även om det skett många positiva förändringar de senaste åren är ändå 

den generella bilden, enligt alliansens skolgrupp, att Sverige är på väg att halka efter interna-

tionellt jämförelse. Alltför många elever, var fjärde, uppnår inte kunskapsmålen i grundskolan 

och var tionde klarar inte gymnasiebehörigheten, vilket alliansen kallar för en ”tragedi”.75 

 

Socialdemokraternas fokus på ”allt annat än kunskap” har fått allvarliga, och oacceptabla 

konsekvenser varför alliansens ”övergripande mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen i 

alla ämnen”76. Alliansen anser även att det skall satsas mer på förebyggande arbete för att 

motverka problem senare i livet, genom att bejaka det faktum att såväl eleverna som skolorna 

skiljer sig åt och därmed tillåta anpassningar därefter. Enligt arbetsgruppen har den dåvarande 

regeringen inte förstått detta utan anser att alla elever ska gå samma utbildning på samma tid 

och helst samtidigt. 

                                                
71 Socialdemokraterna (2006), s. 10 
72 www.maktskifte.se, Högforsdokumentet, läst 2007-05-10 
73 www.maktskifte.se  
74 Allians för Sverige (2006), Mer kunskap – en modern utbildningspolitik för Sverige, s. 4  
75 Allians för Sverige (2006), s. 6 
76 Allians för Sverige (2006), s. 7 
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I rapporten återkommer arbetsgruppen flera gånger till att såväl enskilda elever som skolor 

har olika behov och förutsättningar samt vikten av att alla elever skall få möjlighet att tillgo-

dogöra sig den kunskap de behöver för att fungera som medborgare i vårt samhälle. Gruppen 

skriver också om ”målträngsel”, vilket handlar om att målen är så många att de riskerar att 

tränga ut varandra och sätta skolans kunskapsuppdrag i skymundan, varför målen måste bli 

”färre och tydligare”. Eftersom det finns så tydliga brister i uppföljning och stödinsatser före-

slår skolgruppen att det införs nationella mål i svenska så tidigt som möjligt, redan år tre så att 

eventuella stödinsatser kan sättas in tidigt.77 

 

Enligt alliansens skolrapport har skolan länge varit alltför kollektivistiskt inriktad, vilket de 

anser begränsar utrymmet för behovsanpassad undervisning. Tanken har varit att ”alla elever 

ska lära sig samma saker, på lika lång tid, i samma rum och helst samtidigt” (s.9) vilket de 

anser vara fullständigt orimligt eftersom elever är olika och har olika förutsättningar och be-

hov. Eftersom vi har skolplikt i Sverige skall eleverna också ha rätt till det stöd de ev. behöver 

för att kunna tillgodogöra sig undervisningen (s.11f).78 

 

Alliansen anser att det inte finns några hopplösa fall men för att alla skall kunna uppnå målen 

måste ev. problem uppmärksammas  så tidigt som möjligt varför det skall införas  ”regel-

bundna obligatoriska kontrollstationer” för att se hur eleven ligger till i förhållande till de na-

tionella målen. Dessa skall vara likvärdiga så att variationen i elevernas resultat kan minskas. 

Skolan skall vara skyldig att se till att eleverna får det stöd de behöver på ett individuellt plan 

och det ”statiska tänkandet” de anser att socialdemokraterna står för skall upphöra. Elevernas 

utveckling och behov av undervisning skall vara det som avgör hur lång skoltiden skall vara 

och hur undervisningen skall utformas (s.10).79 

 

Många skolor har en bra studiemiljö men alltför många har det inte utan brottas med stora 

problem såsom mobbning och andra kränkningar samt bristande studiero vilket inte är accep-

tabelt. Detta problem drabbar alltid de elever som är i störst behov av stöd och hjälp, hårdast. 

För att komma till rätta med problemen krävs en gemensam värdegrund för elever, lärare och 

                                                
77 Allians för Sverige (2006), s. 8 
78 Allians för Sverige (2006), s. 11f 
79 Allians för Sverige (2006), s. 10 
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personal vilken skall kombineras med andra förebyggande insatser så att eleverna kan klara 

kunskapsmålen och lära sig att ta eget ansvar i skolan.80 

 

För att skolmiljön skall kunna bli tryggare och störande beteende och/eller föremål kan mins-

ka måste lärarnas befogenheter öka. Enligt alliansen kan mobbningsproblematiken endast 

lösas om skolan arbetar långsiktigt och det finns ett gott och respektfullt klimat mellan elever, 

lärare och övrig personal i skolan. Detta kräver en ökad kunskap, och utbildning kring mobb-

ningsproblematiken och vilka åtgärder skall bygga på forskningsbaserade åtgärdsprogram, 

som står till buds. Skolgruppen anser att den som utövar mobbning måste få hjälp att bryta sitt 

destruktiva beteende och i de fall ingenting annat hjälper skall denna kunna flyttas, även om 

föräldrarna motsätter sig det.81 

 

4.5 Sammanfattning 

Den dåvarande regeringen konstaterar i en skrivelse våren 2006 att den samordningsfunktion 

som inrättats i regeringskansliet är ett viktigt verktyg när det gäller arbetet med att förverkliga 

barnkonventionen i Sverige men att det krävs ytterligare utbildning av personalen, inte enbart 

de kontaktpersoner som finns på samtliga departement, utan för samtliga. Vidare har social-

ministerns referensgrupp bidragit till viktigt kunskap vilken bl.a. låg till grund för den FN-

rapport regeringen presenterade hösten 2002 

 

De årliga rapporter BO presenterat visar att det fortfarande finns brister vad gäller barnkonse-

kvensanalyser i offentlig verksamhet, samt att det ofta saknas tillräckliga uppföljningar och 

utvärderingar. 

 

Av skrivelsen framgår att det finns regler för hur barns och ungas inflytande i samhälls- och 

trafikplanering. Hur detta skall ske är upp till kommunerna att själva avgöra och skall inte 

finnas med i lagen. Vid en diskussion hösten 2004 blev det tydligt kommunerna behöver stöd 

och ökad medvetenhet för att rörande dessa frågor vilket innebar att barn och unga inte en-

barskall tillåtas delta i planeringsprocessen utan även vad gäller den ”fysiska miljön som hel-

het”.  

 

                                                
80 Allians för Sverige (2006), s. 14f 
81 Allians för Sverige (2006), s.15f 
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När det gäller Socialdemokraternas och Alliansens ambitioner så som de presenterades inför 

valet 2006 är det tydligt att det finns en stor skillnad i deras verklighetsuppfattning även om 

det går att hitta likheter. I sin skolrapport skriver socialdemokraterna om vikten av att alla ska 

ha rätt till en likvärdig utbildning oavsett var eleven bor samt att hänsyn måste tas till att ele-

vers förutsättningar skiljer sig åt vilket kräver en individanpassat stöd; ”Lika chanser kräver 

olika resurser”. Vidare skriver socialdemokraterna om vikten av nationella mål och bättre 

uppföljning vilka skall leda till ev. problem upptäcks tidigare och att verksamheten kan kvali-

tetssäkras. Slutligen skriver socialdemokraterna även om vikten av fler vuxna i skolan vilken 

de anser öka tryggheten och studieron i skolan samt uttrycker en oro över att pojkar presterar 

sämre än flickor vilket de anser bottnar i ett könsrollsmönster som måste brytas. 

 

Alliansen är i grunden ense med socialdemokraterna om skolans uppdrag som utbildnings-

ansvariga, och allas rätt till en likvärdig utbildning, men har en helt annan verklighets-

uppfattning. Se skriver i sin skolrapport att socialdemokraternas fokus på ”allt annat än kun-

skap” och deras syn på att alla skall ”gå samma utbildning på samma tid och helst samtidigt” 

fått allvarliga konsekvenser eftersom elever är olika och har olika förutsättningar. För att 

komma till rätta med dessa brister föreslår skolgruppen att antalet mål måste minska och 

”kontrollstationer”, med syfte at uppmärksamma ev. problem i tid, skall införas.  

 

Även alliansen lyfter fram problemet med stök och mobbning i skolan och föreslår att det 

skall finnas en gemensam värdegrund för elever, lärare och personal i kombination med före-

byggande insatser för att öka elevernas möjligheter att nå målen och lära sig ta eget ansvar.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 

5.1. Analys 

I den SOU-rapport som presenterades 1997 tecknas en bild av att Sverige tagit Barnkonven-

tionen på allvar och att ambitionerna att följa det åtagande en ratificering innebär var ganska 

höga. Dock fanns en del brister, på en rad områden så även utbildningsområdet, inte minst 

vad gäller asylsökande barns rätt till utbildning.  Utredningen visar också på vilka konsekven-

ser nedskärningarna under 1990-talet fått så som personalnedskärningar, större klasser och 

mindre resurser till elever i behov av stöd och hjälp. 

 

Rätten till utbildning anses fundamental eftersom grundläggande kunskaper att läsa skriva och 

räkna ses som en grund för den fortsatta utbildningen och delaktighet i samhället. Utbildning-

en skall vara kostnadsfri och tillgänglig för alla samt motverka negativa attityder och kränk-

ningar. Detta uppfyller den svenska skolan till stora delar, dock har de senaste årens nedskär-

ningar inneburit en del problem vilka drabbat elever med behov av stöd och hjälp hårdast. 

Problemet att asylsökande barn endast har en begränsad rätt till utbildning, som utredningen 

pekade på, verkar inte ha fått något större gensvar från vare sig ansvariga myndigheter eller 

politiska aktörer. De nämns inte i de rapporter jag läst och de politiska aktörerna nämner det 

endast mycket begränsad omfattning. Detta finns inte med i den nationella strategin för barn-

konventionsarbetet och i de motioner som skrevs nämns det endast helt kort och bemöts inte i 

betänkandet som utskottet presenterade för riksdagen. 

 

Den största brist de myndigheter och organisationer som arbetar med barns rättigheter pekar 

på är att det saknas en helhetssyn i kommuner och landsting. Många saknar tillräcklig kun-

skap och avsaknad av barnkonsekvensanalyser är vanligt. Att problemen i skolan ökat samti-

digt som tillgången på vuxna minskat är anmärkningsvärt då rätten till utbildning och vikten 

av kunskap stadgas i såväl barnkonventionen som de svenska läroplanerna. Vidare finns en 

samstämmighet vad gäller elevers rätt till en god utbildning på lika villkor. 

 

När det gäller de politiska aktörerna finns goda ambitioner och en medvetenhet om de pro-

blem som återstår att hantera. Hur den nuvarande alliansregeringen avser att arbeta med dessa 

frågor är för tillfället oklart, de återkallade den förra regeringens skrivelse på området för att 

under våren 2007 presentera en egen skrivelse, vilket ännu inte gjorts. Den förra regeringen 

skriver dock att medvetande och viljan att arbeta med att förverkliga barnkonventionen i en-
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lighet med den nationella strategin var stor men att mycket återstår att göra, inte minst vad 

gäller barnkonsekvensanalyser och barn och ungas deltagande i samhälls- och trafikplanering.  

 

Socialdemokraterna och alliansen förefaller vara förhållandevis ense vad gäller de problem 

skolan brottas med men inte vad gäller hur dessa skall lösas.  

 

Socialdemokraterna skriver i sin rapport inför valet om det faktum att elever är olika och har 

olika förutsättningar, vilket också bör få utslag i hur skolan ser ut och vilka resurser som 

finns. Det ska inte spela någon roll vilken social eller kulturell bakgrund eleven har eller var i 

landet eleven bor; ”Lika chanser kräver olika resurser”.  

 

De pekar också på att miljön i skolan är stökig och otrygg, inte minst mobbning och andra 

kränkningar vilka anses minska om antalet vuxna i skolan ökar. Det är också viktigt, enligt 

Socialdemokraterna, sträva efter en mer jämställd skola eftersom det är i skolan elevernas 

uppfattning formas och grunden för framtiden läggs. 

 

Även alliansen pekar på det faktum att elever är olika och framhåller vikten av att elever får 

det stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, ingen elev får gå osedd genom 

skolan. I likhet med Socialdemokraterna pekar alliansen också på den otrygghet och bristande 

studiero som finns i skolan, dock presenterar de helt andra förlag till lösningar. Där socialde-

mokraterna vill se fler vuxna i skolan för att ge elever bättre möjligheter till stöd och hjälp och 

ökad trygghet och studiero vill alliansen se kontrollstationer, tydligare regler och ökade befo-

genheter för lärare. Till skillnad från Socialdemokraterna, som enbart skriver om sin egen 

politik, angriper alliansen socialdemokraterna vilka står för en alltför kollektiviskast och sta-

tisk syn på skolan vilket fått till följd att många elever halkat efter och inte får den grund för 

fortsättningen som det är tänkt. 

 

5.2. Slutsatser   

Den samstämmighet som förefaller råda när det gäller uppdrag, inriktning och mål är det svårt 

att dra några ideologiska slutsatser av, alla vill ha en bra skola för alla elever, men skillnader-

na är ändå tydliga mellan socialdemokraterna och alliansen. Den kanske tydligaste skillnaden 

handlar om hur de problem som den svenska skolan brottas med skall lösas. Dock är det mer 

lösningarna på problemen som skiljer sig snarare än verklighetsuppfattningen.   
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Det är uppenbart att Socialdemokraterna vill lösa problemen på plats utan alltför skarpa åtgär-

der. För att detta skall bli möjligt vill de se fler vuxna i skolan för att öka tryggheten och stu-

dieron samt motverka mobbning och kränkande behandling. Alliansen däremot tror mer på 

tydligare regler och ökade befogenheter för lärare för att komma till rätta med problemen. 

Uppenbarligen anser Alliansen att de problem skolan brottas med fått fortgå för länge utan att 

åtgärder vidtagits för att bryta detta, därför tror de mer på hårdare tag vilket jag tolkar som en 

reaktion på de problem som finns. Den utveckling de tycker sig se kan inte få fortsätta och 

därför vill de se till att den bryta snarast.  

 

5.3 Egna reflektioner 

Eftersom denna uppsats handlar om barnkonventionen vill jag avslutningsvis reflektera lite 

över hur viktig den varit vid utformandet av olika dokument.  

 

Till skillnad från berörda myndigheter samt den tidigare s-regeringen innehåller ingen av de 

skolrapporter som skrevs inför valet 2006 någonting om barnkonventionen men jag tycker 

mig se tydliga drag av den. Båda rapporterna innehåller avsnitt som handlar om hur mobbning 

och kränkande behandling skall motverkas, vilket kan associeras till artikel 2 (rätten att slippa 

bli diskriminerad) och i någon mån artikel 6 (rätten till liv, hälsa och utveckling), eftersom 

otrygghet och kränkning hämmar barnets möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och där-

med också en bra start i livet.  Båda rapporterna handlar om vikten av en bra skola anpassad 

till den enskilde eleven vilket kan associeras till artikel 3 (principen om barnets bästa) även 

om de inte är överens om hur detta skall ske. Socialdemokraterna skriver om vikten av att 

skolan präglas av ett demokratiskt tankesätt medan alliansen anser att elever och lärare 

gemensamt skall komma överens om vilka regler som skall gälla, vilket kan associeras till 

artikel 12 (barnets rätt att komma till tals).  

 

Det är omöjligt att veta hur medvetet detta är och i vilken utsträckning barnkonventionen dis-

kuterades under tiden rapporterna togs fram de stråk av barnkonventionen jag kan ana tyder 

ändå på att det finns en sådan medvetenhet. Det är ju fullt möjligt att låta barnkonventionen 

genomsyra ens tänkesätt och agerande utan att använda den på ett aktivt och tydligt sätt. 
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BILAGA 

Artiklarna (utbildning) 

Artikel 28 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga 

denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt 

(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig 

för alla; 

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildning-

en, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och 

åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbild-

ning och ekonomiskt stöd vid behov; 

(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt 

medel; 

(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn; 

(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studie-

avbrott. 

 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i 

skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i över-

ensstämmelse med denna konvention.  

 

3. Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildnings-

frågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen 

och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervis-

ningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov. 
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Artikel 29 

"1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att 

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga; 

(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de 

principer som uppställts i Förenta nationernas stadga; 

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och 

egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer 

som skiljer sig från barnets egen; 

(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, 

tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och reli-

giösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar; 

(e) utveckla respekt för naturmiljön. 

 

2. Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför inskränkningar i den 

enskildes och organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsanstalter, dock alltid under 

förutsättning att de i punkt 1 i denna artikel uppställda principerna iakttas och att kraven 

uppfylls på att undervisningen vid dessa anstalter skall stå i överensstämmelse med vad som 

från statens sida angivits som minimistandard. 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter finns i fulltext på www.bo.se  

 


