
  

 

 

 

 

Barnets rättigheter kan bli vardag - i 
din arbetsgrupp.  
 

Varför arbeta med barnets rättigheter? 

 Din kvalitet i arbetet med barnet och familjen blir bättre. Barnrätt är rationellt.  

 Du måste göra det. Barnrätten är bindande, genom internationell folkrätt, EU-lag, 

svensk lag och regeringens strategi för att förverkliga barnets rättigheter.  

 Din arbetsgrupp får ett bra område för utvecklingsarbete. Barnrätten behöver alla 

de kunskaper ni redan har om barn, men också strukturen nedan.  

 

Ett förslag på en process för din arbetsgrupp: 

Testa. Vad kan ni och vad tycker ni som arbetsgrupp om barnets rättigheter? Testet 
ger en bra grund för en process tillsammans. Första testet handlar om 
barnkonventionen (Tips 1), andra handlar om situationer ur verkligheten (Tips 2). 

Tips 1 
Tips 2 

Påminnare. Chefen utser någon till barnrättspilot. Den påminner om att er process 
ska gå framåt. Men chefen är ansvarig för att ni når fram.  

 

Barnkonventionen. Är inte en lag (ännu) men är bindande för er verksamhet. Dela 
upp artiklarna mellan er och skriv ned vad i barnkonventionen (Tips 3) som rör er 
verksamhet.  

Tips 3 
 

Uppdrag och krav. Säger er verksamhetsplan något om barnets rättigheter? Vilka 
lagar styr er verksamhet och vad säger de? Skriv ned vad som rör er och är barnrätt i 
lagarna (t ex Föräldrabalken 6 kap 11§ (Tips 4) och Socialtjänstlagen 14 kap. (Tips 5). 
Och glöm inte artikel 24 i EU-stadgan, som är svensk lag (Tips 6). Fler lagar på 
www.notisum.se. )  

Tips 4 
Tips 5 
Tips 6 

Lära som process. Ta fram artiklarna och paragraferna som ni skrivit ned. Dela upp 
dem mellan er och beta av dem, en efter en på en fast, återkommande tid till exempel 
ATP. Avsätt tio minuter på varje möte och den som är på tur läser upp originaltexten 
och ställer sedan några frågor till gruppen. Ett färdigt verktyg för detta är en snygg 
kortlek som ni kan beställa (Tips 7).  

Tips 7 

Handlingsplan. Låt processen för barnrätten ta tid - kanske ett halvår. Sen är det läge 
att bestämma vilka av era rutiner och styrdokument ni kan behöva ändra på. Kanske 
ska ni ta in någon för utbildning eller stöd? 

 

 

 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/mr/vagledning/forbereda-och-testa/testa-dig-sjalv
http://www.barnombudsmannen.se/pejling/pejlingtestet/
http://www.boiu.se/barnkonventionen
http://www.notisum.se/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K6p11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K6p11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#k14
http://www.lissabonfordraget.se/fordraget/stadgan--avd-iii.php
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/mr/barnets-rattigheter/kortlek-barnets-rattigheter

