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Praktiskinformation 

Utbildningens syfte: 
Syftet ä1r att öka kunskapen om barnets rättigheter blland medarbet are ,. chefer och förtroend evalda inom 
Regio11 Gä1vleborg. 

Utbildningens mål: 
Efte r att ha genomgått den här utbildningen ska d 1U: 

• Kä nna till gru nderna om barnets rättigheter. 
• Vara medvete11 om .samspelet mellan bamiets rättigheter och ditt arbete. 
• Veta var du hittar me r stöd och infonmation om barn rätt. 

Det ä r en förd e l a tt genomföra utbildn ingen i kronologi.sk o rdn ing, men det finns möjlighet att hoppa mellan 
ol ika avsnitt. Du behöver dock ha läist och klickat på alla s idor fö r att få ut billdn ingen godkänd. 
Tidsåtgång:: 10-15 min 

Föregående Start.sida Nästa 
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Inledning 

I Region Gävleborgs styrdokument är barn ,och unga e n p,ri,oriterad målgrupp och vi ska ta 
hänsyn t lill deras rättigheter. Frå1n och m,ed 1 januari 2020 ä r även Barnkonventionen (under 
namnet lag om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter) svensk lag. Regeringen 
vill genom lagen .skapa ett mer barnrättsbasernt synsätt i aU offenHig verksamhet.. Att 

barnkonventionen ,är lag i nebär allltså att barnets rättigheter st ärks yttedigare. 

Vare s ig du är medarbe·tare, chef.eUer förtroendevald ska du arbeta utifrån ett 
barnrättsperspektiv. Ett ba rnräittsperspekti'v ·nnebär att en säkerställler att barnets rättigheter 
ti Hgodoses. 

Oavsett ynkesroU blir man aldrig fullärd. Alla inom Regi'on Gävleborg,, oberoende av funktion, 
behöver kontinuerligt fördjupa sina kunskaper om barnets rättighe ter. Dem här utbildningen syftar 
ti H att llägga en grund för ett barn rättsanpassat synsätt. 
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Barnrätt - Vilka omfattas av barnets rättigheter? 

Varje mä1nniska under 18 år ses juridiskt som1 ett barn, oberoende av: 

• kö11, könside11titet e lle r lkö11suttryck 
• etnisk t illlhörighet 
• re ligion e lle r annan t rosu ppfatt11ing 
• fu n kti o nsn ed s.ä ttn i ng 
• sexuelll läggni ng 

Barnets rättighete r i Sve rige gä1lle r även o beroende av barnets födelse and eUer föräldrarnas balkgru 11d e ller 
sitllatio n. 

IBamkonventionen menar att barnet ska se,s som en kompetent individ som har räitt att uttrycka s·n 
mening i aUa frågor som rö r ba met. Det är dock vi ktigt att komma ihå1g att ba rn också .ärsärski llt så1rbara i s i11 
beroendestäl1111i11 g till vuxna och därför kan behöva extra stöd och skydd. 

IMen hur är de,t då med slkyldigheter,. får barn göra som de vUI? 
Nej, barn få r inte göra som de villl, men det betyder inte au tomatis kt att barn liar sky ldighete r. Vi vuxna ha rett 
ansvar att stötta barnet under uppväxte n och llä ra barnet om regle rna i vardagen och samhället, det ä1r e t t 
viktigt komp eme nt t illl ba nnets rättigheter .. Barnets rä1Uighete r är inte villkorade. Skyldighete r regle ras i 
l.agst iftning. 

• 1' 
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Barnkonventionen - Vad är d1et? 

Vad är Barnkonve11tio11en? 

Barnkonventionen som lag 

Villket ansvar har du som meda~betare, chef eller förtroendeva ld? 
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Vad är Barnkonventionen? 

Barnkonventionen är en del av de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att det finns en 
specifik rättiighetskonvention för barn eftersom barn är sårbara i sin beroendeställning ti ll vuxna 

och kan behöva extra stöd och skydd. Däremot är det samtidigt viiktigt att barnet ses som en 
kompetent ind ivid som har rätt att uttrycka sin mening i de frågor som rör det. 

Sverige är sedan år 1990 folkrättsligt bundet att följa barnkonventionen. 
Barnkonventionen definierar viilka rättigheter barn har och fastställer vad som borde gälla för alla 
barn i hela världen. Barnkonventionen slår fast att barn är egna individer med egna rättigheter, 
inte vårdnadshavares eller andra vuxnas ägodelar. 

Konventionen består av 54 artiklar som allla är lika viktiga och tiillsammans utgör en helhet, 
av dessa finns fyra grundprinciper som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. 
De fyra grundprinciperna är artikel! 2, artikel 3, artikel 6 och artikel 12. 

Sverige som land, regioner och kommuner är skyldig att göra sitt yttersta för att följa 

konventionens artiklar. 

_.! .. ,. 
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Vad är Barnkonventionen? 

Barnkonventionen som lag 

I juni 2018 röstade man igenom att göra barnkonventionen ti ll svensk lag januari 2020. En 
förändring av ba rnkonventionen t ill lag bidrar ti ll att syn liggöra barnets rättighete r och är et t sätt 
att skapa en grund för ett mer barn rättsbaserat synsätt i bland annat all offentlig verksamhet. 

Sverige har under flera års tid successivt anpassat lagar och förordn ingar för att leva upp ti ll 
konventionens artikla r. Medarbetare, chefer och förtroendevalda i Region Gävleborg berörs av de 
lagar som anpassats och flera hanteras redan i det va rdagliga arbetet. 

Exempel på lagar som anpassats: 

• Hälso- och sjukvårdslagen 
• Offent lighets och sekretesslagen 
• Förvalt ningslagen 
• Patientlagen 

• Patientsäkerhetslagen 
• Patientdatalag 
• Sociialtjänstlag 

...... + ... 
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Vilket a11svar har du som meda~betare, chef e lle r förtroendevald? 

Medarbetare: 
Viid !Region Gävleborg ska vi {oavsett yrke eller funktion} förhålla oss till och arbeta med 
ba mrättsperspektivet, de,t i m1ebär att vi all la ska ta hänsyn tiill och medverka til Il barnets bästa i 
vårt arbete. Det lbetyde att bamkonventio111 en berör allla,. vare sig du jobbar direkt elle,r iindirekt 
med eller för barn. Det kan vara bra att se över hur det s,er ut i er verlksamhet och vilka 
föruts.ättningar som behövs för att dtJ ska känna dig trygg i att arbeta i e11lighet med barnets 
rättigheter .. 

Chef: 

Viid !Region Gävleborg ska vi {oavsett yrke eller funktion} förhålla oss till och arbeta med 
bamrättsperspektivet, de,t i11nebär att vi allla ska ta hänsyn tiill och medverlka til ll barnets bästa i 
vårt arbete. Det lbetyde att bamkonventio111 en berör allla,. vare sig du jobbar direkt eller iindirekt 
med eller för barn. Som ,chef ha111dlar det mycket om att fortsätta skapa förutsättningar för att ett 
gott barnrättsarbe,te ska kt1nna bedrivas inom verksamheten. Ett gott ba1mrättsarbete kan tiill 
exempel! handla om att: 

• Fatta besltJt om och avsätta tid och resurser för ett långsiktigt och hålllbart barnr.ättsarbete. 
• Se över barnrättsperspelktivet ii budget, planer och styrdokt1ment. 

+ .. + +.,+ 
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Förtroendevald : 
Som förtroendevald är det bra att be om mer kunskap· om barnets rättighet,er, men också om 

barn och ungas uppväxtviillkor i länet. Det kan också vara bra att se över om de,t kanskie krävs 

några särslki llda pol"tiska beslut som kan hjällpa barnrättsarbetet i organisationen framåit. De,t kan 

exempelvis handla om att följa upp genomförandet av prövningar av barns bästa eller prioritera 

ett barnrättsperspekf v i styrdokument och budget. 

SKR (Sveriges llkommu.mer och r,egioner) har tagit fram nio framgångsfaktorer för ett lyckat 

barnrättsarbete som är bra för förtroendevalda att känna t iiill. 

l. Ta reda på om det firrns ett beslut i fulllmäktige (styrelse) om att arbeta i enllighet med 

konventionen. 
2 .. Skriva om barns rättigheter i allla styrande dokument. 

3 .. Verka för att det ska finnas ett krav p,å å1terrapportering ti ll I den politiska nivån. 

4 .. Kart llä1gg kunskapsnivån .. 

5 .. Beslut a om en samord1rningsfonktion .. 

fi. Til lllsätt en arbetsgn.1 pp som är knuten til Il sa mord rn ingsfunktionen. 
7. Förankra a rbete,t i hela organisationen . 

8 .. Genomför aktiviteter på1 olika nivåer. 

9 .. Be om handledning och stöd om det behövs. 
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Barnrätt - Vilka barn möter vi i Region Gävleborg? 

Det ·första vi lkanske tänker 1på är sjuka barn .som kommer till oss för vård, me11 glöm inte de barn som 
besöker till exempel bamavå1rdsoentralen och folktandvå rden i förebyggande syfte. Dessutom har vi alla barn 
och unga som använder sig av kollektivtrafiken, kult urut bud,. bi bl iotek och alla unga vi på1 andra sätt stöttar i 
att utved~las och blli etablerade i samhället. Många av oss möter också barn som 

anhöriga till familjemedlemmar i nera olika situationer. 

Barnets rättigheter ska följas av oss alla,. oavsett om vi arbeta r med barn d"rekt el.ler indirekt. Vi behöver också 
stä1nd igt göra vårt bästa för att upptäcka ti l exempel ojämlikheter där barn och u 11gas räittiglleter i 11te 
t iUgodos,es. 

Tryck på bilderna nedan för att se e~empel. på bann vi möter i !Region Gävlleborg: 

• • 
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Barnrätt - Barn har olika förutsättningar 

Eftersom vi möter många olika barn och unga i Region Gävleborg är det viktigt att vi förstår att alla 
barn har samma rättigheter men olika förutsättningarna för att tillgodose sig dessa. 

Att förutsättningarna ser så olika ut betyder också att det inte finns e n lösning, insats eller 
bemötande som passar alla. Vi måste fördela våra resurser på ett likvärdigt sätt så att så många som 
möjligt får ta del av de tjänster, resu ltat, tillväxt och tillgångar vi har. 

Titta, först på bilden nedan. Tryck sedan på pluste,cknen för att ta dell av ett exempel på skillnaderna 

mellan llika villkor och likvärdiga villkor: 

Lika villkor är inte alltid det mest rättvisa. 

Tä11 k dig att tre bam ska plocka äpple11, dessa tre 
barn råkarvarn olika långa. Sll<iU11aderna i 

Vi vi ll plocka äpplen] 

lä11gd gör att barn ett når äpplena tJtan probl,em, 
barn två och tre har svårt att nå respektive når 
i11te äpplena överhuvudtaget. De har helt e111i<elt 
olika förntsättningar för att nå äpple11 på denna 
höjd. 

LIKA VILLKOR 

(+) .... ...... 

LIKVÄRDIGA VILLKOR 

(+··} 
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Barnrätt - Barn har olika förutsättningar 

Eftersom vi möter många olika barn och unga i Region Gävleborg är det viktigt att vi förstår att alla 
barn har samma rättigheter men olika förutsättningarna för att tillgodose sig dessa. 

Att förutsättningarna ser så olika ut betyder också att det inte finns e n lösning, insats eller 
bemötande som passar alla. Vi måste fördela våra resurser på ett likvärdigt sätt så att så många som 
möjligt får ta del av de tjänster, resu ltat, tillväxt och tillgångar vi har. 

Titta, först på bilden nedan. Tryck sedan på pluste,cknen för att ta dell av ett exempel på skillnaderna 

mellan llika villkor och likvärdiga villkor: 

Lika villkor är inte alltid det mest rättvisa. 

Om vi viU förenkla äppelplockningen för de tre 
barnen så1 skull,e vi kunna til lföra en insats som är 
" lika" för allla. Var och en av barnen får en 
llika hög låda att stå på. 

Det kan i första hand verka rättvist men som vi 
ser på bilden så får inte insatsen samma 
effekt för de tre ba men. Det långa bamet når 
ännu fler äpplen, meda n de andra två 
fortfarande har svårt att nå överhuvudtaget. 

LIKA VILLKOR 

(+) .... ...... 

LIKVÄRDIGA VILLKOR 

(+··} 
..... ' ,~+ 



~ Region 
~ Gävleborg 

Barnrätt - Barn har olika förutsättningar 

Eftersom vi möter många olika barn och unga i Region Gävleborg är det viktigt att vi förstår att alla 
barn har samma rättigheter men olika förutsättningarna för att tillgodose sig dessa. 

Att förutsättningarna ser så olika ut betyder också att det inte finns e n lösning, insats eller 
bemötande som passar alla. Vi måste fördela våra resurser på ett likvärdigt sätt så att så många som 
möjligt får ta del av de tjänster, resu ltat, tillväxt och tillgångar vi har. 

Titta, först på bilden nedan. Tryck sedan på pluste,cknen för att ta dell av ett exempel på skillnaderna 

mellan llika villkor och likvärdiga villkor: 

Lika villkor är inte alltid det mest rättvisa. 

SkuUe vi 'istället göra en likvärdig insats för att 
underllätta äppelplockningen skuUe vi ta hänsyn 
till barnens olika förutsättningarna och fördela 
resursen (antallet lådor) så att effekten av 
insatsen blir likvärdig. Då når plötsligt aUa tre 
barn upp ti lll äipplena. 

LIKA VILLKOR 

(+) 

LIKVÄRDIGA VILLKOR 

(+··} 
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Inom barnrätt pratar man ofta om vikten av att vara medveten om vilket perspektiv man förhåller 
sig till när man tex möter barn eller fattar beslut där barn berörs. De tre perspektiven är Barnets 
perspektiv, Barnperspektivet och Barnrättsperspektivet- dessa förklaras mer ingående nedan. 

13a rnets perspektiv 

Barnets perspektiv är barnets egen syn på sitt iv och sin omvärld som baseras på barnets å lder, mognad, 
erfarenhet. tradit ion, kultur och nuvarande livssituation. Barnets perspektiv förändras under barnets 
uppväxt. Vuxna kan bara ta del av barnets perspektiv när barnet själv berättar. Det är den vuxnes ansvar 
att säkerställa att vi tar hänsyn till barnets perspektiv i frågor som rör barn. 

> Det är viktigt att fråga barnet och att det får möjlighet att berätta sjä,lv. 

13a rnperspek:tivet 

13a rnrättsperspe k:tivet 

. . . l ... 
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Inom barnrätt pratar man ofta om vikten av att vara medveten om vilket perspektiv man förhåller 
sig till när man tex möter barn eller fattar beslut där barn berörs. De tre perspektiven är Barnets 
perspektiv, Barnperspektivet och Barnrdttsperspektivet - dessa förklaras mer ingående nedan. 

Barnets perspektiv 

13a rnperspe ktivet 

Barnperspektivet är varje enskild vuxens syn på barnet, på barn som grupp, på barndom och på barnets 
förutsättningar under barndomen. Vuxnas barnperspektiv bygger på erfarenheter från deras egen 
barndom, barn i den vuxnas egna närhet, personliga värderingar och professionell kunskap. Även faktorer 
som t radition och kultur formar den vuxnas barnperspektiv. Barnperspektivet påverkas också av 
samhällets syn på barn som formas av lagstiftning, normer och attityder. 

> Det är viktigt att komma ihåg att din syn på barn och barndom inte nödvändigtvis stämmer överens med 
barnets livssituation idag. 

13a rnrättsperspe ktivet 
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Barnrätt - Barnsyn ur tre perspektiv 

Inom barnrätt pratar man ofta om vikten av att vara medveten om vilket perspektiv man förhåller 
sig till när man tex möter barn eller fattar beslut där barn berörs. De tre perspektiven är Barnets 
perspektiv, Barnperspektivet och Barnrdttsperspektivet - dessa förklaras mer ingående nedan. 

Barnets perspektiv 

Barn perspektivet 

Barn rätts perspektivet 

Barnrättsperspektivet innebär att ha barnkonventionen som utgångspunkt i arbetet med barn, mötet 
med barn och i beslutsfatta nde som rör barn. Det innebär att belysa en fråga utifrån de rättigheter va rje 
barn har. 

> För att säkerställa ett barnrättsperspektiv ska vi åtminstone ta hänsyn till barnkonventionens fyra 
grundprinciper. De fyra grundprinciperna återkommer vi till på nästa sida. 

.·· .l . ··. 
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Artikel 2 
Di skrimi neri ng 
är förbjuden 

,..., 
1111\ 

Artikel 3 
Barnets bästa 

1111\ 

Artikel 6 
Bästa möjliga 

utveckling 

1111\ 

Artikel 12 
Delaktighet 

och inflytande 

1111\ 

Alla 54 artiklar i konventionen är viktiga och skapar en helhet för barns rättigheter, men det finns 
fyra artmklar som utgör konvent ions grundpr indper. De kan besllkrivas som fyra pelare som de övriga 

artiklarna vilar på. Vi ska alltid ta hänsyn till grundprindperna i frågor och ä1renden som rör barn. 

På de kommande s·dorna beskrivs varj e g1rnndprincip var för sig. 
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Barnkonventionen - Artikel 2 - Diskriminering är förbjuden 

Artikel 2 
Diskriminering 
är förbjuden 

J 

' 1 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde., diskriminering är förbjuden. 
Artikel 2 ger varje barn lika tiUgång till rättigheterna oavsett exempelvis kön eller religion . I Region 
Gävleborg arbetar vi utifrån en värdegrund för likabehandling som handlar om att aktivt främja 
mångfald och säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter. Vi måste se rll att alla barn i länet 
har likvärdig tillgång till tex. kultur, sjukvård eller kollektivtrafik. 

Det är diskriminerande om enskilda barn el er barn i grupp exkluderas från vissa tjänster på grund 
av exempelvis ålder, kön, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet. 
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Barnkonventionen - Artikel 3 - Barnets bästa 

Artikel 3 
Barnets bästa 

~ 

11 l 
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Artikel 3 ger varje enskilt barn och barn 
som grupp rätt att få sitt bästa beaktat i beslut som rör dem. Innebörden av barnets bästa skiftar 
från barn till barn och mellan olika situationer,. ärenden och beslut. Det betyder att inför beslut som 
rör barn behöver vi göra en prövning av barnets bästa . Då tar vi bland annat reda på barnets behov 
och barnets inställn·ng, upplevelse av eller åsikt i frågan och sammanväger detta med 
organisat ionens förutsättningar. 

I Region Gävleborg tas det varje dag beslut av olika slag. Inför beslut som rör barn och unga måste 
vi göra en prövning av barnets bästa. Ett exempel är att inför byggande av ett väntrum ta reda på 
vad barn och unga har för behov och önskemål, och anpassa därefter. 
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Barnkonventionen - Artikel 6 - Bästa möjliga utveckling 

Artikel 6 
Bästa möjliga 

utveckl ing 

...., 

111 l 
Varje barn har rätt till liv och utveckling. Artikel 6 talar om vikten av att ha en helhetssyn på 
barnet och understryker varje barns rätt till liv, överlevnad, och utveckling. Rätt till liv handlar inte 
bara om barnets fys iska hälsa ut an också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 
utvecklingen .. För att få en helhet ssyn på barnet är det viktigt att vi inom Region Gävleborg skapar 
förutsättningar både för extern och intern samverkan med barnet i centrum, så att arbetet för 
barns rättigheter inte begränsas av ett stuprörstänk (brist på helhetssyn}. 

Artikel 6 visar på hur rättigheterna i konventionen är odelbara och beroende av varandra. Om 
barnets rättighetertiH utveckli ng ska t iUgodoses behöver även övriga rättigheter i konventionen 
tillgodoses. 
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Barnkonventionen - Artikel 12 - Delaktighet och inflytande 

Artikel 12 
Delaktighet 

och inflytande 

...., 

111 l 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Artikel 12 lyfter fram barnets 
rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör barnet. När 
åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder, mognad och funktionsförmåga . Det är den 
vuxnes ansvar att göra barnet delaktigt och anpassa sättet att lyssna utifrån barnets 
förutsä ttningar. I Region Gävleborg möter vi barn och unga i många olika sammanhang. Av den 
anledningen behöver vi säkerställa att barnet förstår den information vi ger. att barnet känner 
delaktighet får möjlighet till inflytande i beslut som berör barnet. 

Kom ihåg att barn är experter i sina egna liv och i frågor som rör dem. 



~ Region 
~ Gävleborg 

Repetition 

Bra jobbat! 
Nu har du fått grundläggande information om barnets rättigheter och barnkonventionen, nu 
vet du att: 

• Barn är alla under 18 år. 

• Barn är olika individer med olika förutsättningar och kan behöva olika slags insatser för 
att deras rä tt igheter ska kunna tillgodoses. 

• Barn är experter på sina egna liv. 

• Barn ska ses som kompetenta men kan behöva extra skydd och stöd . 

• Barnrättsarbetet omfattar alla· Region Gävleborg. 

• Barnkonventionen vilar på de fyra grundprinciperna: 
c Diskriminering är förbjuden 
c Barnets bästa 
c Bästa möjliga utveckling 
c Delaktighet och inflytande 

På nästa sida hittar du tips på vart det finns mer information och stöd om barnets rättigheter och 
barnkonvent ionen. 
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