
Barnkonventionen i praktiken - grundläggande 
utbildning för jurister 30 mars och 9 maj.                               
Här kommer ett välkomstbrev med lite praktisk information. 
Dagarna syftar till att ge en grundläggande kunskap om barnkonventionen och en 
orientering i den praktiska tillämpningen. 
 
När: torsdagen den 30 mars kl. 9.00-16.00 
Var: Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 Sickla, Nacka. Lokal ”Arenan” plan 3. Parkeringshus 
med avgift finns i området och även 3 timmarsparkering. Buss från Slussen.  
Hitta hit: 
http://gulasidorna.eniro.se/f/dieselverkstadens+bibliotek:14669824?consumer=suggest 

 
Program: 
8.30-9.00 Kaffe/te och smörgås serveras utanför lokalen Arenan. 
9.00-9.15 Inledning med processledaren Cattis Olsén 
9.15-12.00 Föreläsning av Emma Fagerstrand och Hanna Gerdes 
10.45-11.00 Paus med frukt och vatten 
11.00-12.00 Fortsättning föreläsning 
12.00-13.00 Gemensam lunch i Bistron i Dieselverkstaden 
13.00-16.00 Workshop inklusive kaffepaus och sammanfattning. 
 
Innehåll dag 1 

x Grundläggande introduktion till barnkonventionen. 
x De vägledande principerna – vad kan de betyda i våra verksamheter?  
x Barnkonventionens barnsyn – hur utmanar den oss? 
x Att arbeta för ett stärkt barnrättsperspektiv – vad betyder det, och vad behöver 

göras? 
x Barnrättighetsutredningen – övergripande genomgång av identifierade utmaningar.   

 
 

Emma Fagerstrand har många års erfarenhet av att arbeta konkret med implementering av 
barnkonventionen bland annat i kommunal förvaltning.  Synen på barn som rättighetsbärare står i 
fokus, men också metoder och verktyg för hur ett sådant synsätt kan tillämpas. Emma är 
medförfattare till böckerna Barnets rätt och Barnmakt.  
 
 
Hanna Gerdes är folkrättsjurist och utbildar om barnkonventionens rättighetsskydd och 
innebörden av att konventionen nu blir svensk lag. Hanna har tidigare varit utbildningschef på 
Fonden för mänskliga rättigheter samt sakkunnig på Statsrådsberedningen och 
Diskrimineringsombudsmannen. Hanna är medförfattare till boken Barnets rätt.  
 

  



Till den första gången vi ses så ska du förbereda 2 uppgifter: 
 
1. Uppgift – egen observation på din arbetsplats 
Avgränsa området tydligt när du bestämt dig för vad du vill observera. 
Välj mellan följande eller hitta på egen: 
Bemötande- gör du eller andra skillnad i skriven text eller i bemötande mot barn och unga i 
jämförelse med vuxna? Hurdå i så fall? 
Ditt eget kroppsspråk, tonfall vid bemötande av barn och unga, är det skillnad på hur du 
bemöter vuxna? Vad är skillnaden? 
Upplever du att du/eller andra lyssnar på olika sätt när du i din profession möter barn och 
unga mot när du möter vuxna. Hur då i så fall. 
Annan observation du vill göra. 
Gör enkla anteckningar kring din observation. 
  
2.Uppgift - Intervjua din närmaste chef. 
I vilka styrdokument som styr er verksamhet står det om barn och ungas rättigheter? 
Hur berörs barn av din verksamhet? 
Hur gör din verksamhet för att efterleva att barn och ungas rättigheter tas tillvara enligt 
barnkonventionen? 
När efterlever ni INTE barnkonventionen? 
 
Du kommer att få berätta om dina uppgifter i en mindre grupp. 
 

Vi kommer även ha en mötesritare (Graphic Recorder) på plats under båda dagarna  
som ritar ,visualiserar och sammanfattar i realtid. Läs mer på www.fridarit.com 

 
 
Varmt välkommen! 
önskar 
Cattis Olsén 
Processledare 
Tel:0763573302 
e:post: cattis@marinda.se 

 

 

 



              
 

 

Arrangörer av utbildningen 


