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Konventionens fyra grundprinciper

• Alla barns lika värde: Rätten att inte 

diskrimineras (Art. 2)

• Barnets bästa i främsta rummet (Art. 3)

• Barnets rätt till liv och utveckling (Art. 6)

• Barnets rätt att få påverka sin situation (Art. 

12)

Att ha rättigheter - det internationella 
samfundets syn på barn
• NF-deklarationen 1924: 

barn som objekt
vuxnas skyldigheter att 
skydda och försvara dem

• FN-konventionen 1989: 
barn som subjekt
egna rättigheter och rätt till 
självbestämmande
vuxnas skyldighet att lyssna
och respektera
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Föräldrarnas roll – Artikel 5

• Rättigheterna är
barnets egna

• Föräldrarna har rätt
och skyldighet att
ge stöd och råd

Vem kan ha rättigheter?
• Moraliska aktörer som kan välja? - agency
• Alla utifrån deras centrala intressen? -

entitlement
• Alla utifrån ömsesidigt beroende? –

empowerment
– Låta sig störas och påverkas
– Vidga cirkeln
– relationalitet
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Fyra aktörer

Barnet

Familjen

Folket/Gruppen

Staten

garantera

skydda

erkänna
säkerställa

traditioner

kulturella
värdenfostra

skydda

älska

respektera
leda egna rättigheter

”barnets bästa”

växande förmågor

”Barnrättsdilemmat”

”Men om vi alltför ensidigt betonar barnets autonomi, 
kompetens och rätten att få utforma sitt liv på sina 
egna villkor kan det i förlängningen leda till att vi 
överger barnet. Barnet är en människa, precis som vi, 
och ska i princip ha samma grundläggande mänskliga 
rättigheter som vi. Men barnet är i början av sin 
utveckling med en begränsad kunskap om och 
erfarenhet av hur livet och världen fungerar. Utan 
kloka och ansvarstagande vuxna ledsagare är barnet 
chanslöst.” 

Lars H. Gustafsson
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Rättigheters funktioner
• Provision – rättigheter som förser barn 

med det de behöver för att utvecklas
• Protection – rättigheter som skyddar barn 

mot sådan som kan skada deras 
utveckling

• Participation – rättigheter som garanterar 
barn deltagande och påverkan på beslut 
som rör deras liv

Andlig utveckling – en rättighet? 

• Ingen egen artikel

• Mål: fysisk, mental, 
andlig, moralisk 
och social 
utveckling
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Barnkommittén 1997

SKOLANS ANSVAR 
FÖR ELEVENS 

ANDLIGA 
UTVECKLING

FÅ BEGREPP OCH 
SYMBOLER FÖR 

GRÄNSÖVERSKRIDA
NDE UPPLEVELSER

FÖRUNDRAS ÖVER 
UNIVERSUMS 

GRÄNSLÖSHET OCH 
SKÖNHET

VÖRDNAD FÖR 
LIVETS BÖRJAN OCH 

SLUT

SPRÅK FÖR ATT 
BEARBETA VIKTIGA 

LIVSFRÅGOR

LÄRA KÄNNA 
RELIGIÖSA 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
TILL LIVET OCH 

TILLVARON

VÅGA LYSSNA INÅT, 
PÅ SINA INNERSTA 

KÄNSLOR OCH 
TANKAR

FÅ DEL AV ETT 
CENTRALT 

KULTURARV

De kristna samfunden om barnets 
rätt till andlig utveckling:

• ”Begreppen rättigheter, behov och 
intressen sammanfattar åtgärder för att 
skapa en yttre trygghet för barnet, medan 
andlig och moralisk utveckling beskriver 
lusten att leva. Andlig utveckling är en 
tilltagande förmåga att orientera sig i 
tillvaron i riktning mot existentiell trygghet”
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Förundran
• Tillvarons oändlighet 

och min egen litenhet
• Känsla av tillhörighet
• Känsla av närvaro och 

del i något större

• Skapa tillfällen till 
stillhet och fokus

Livsfrågor
• Frågor om mening, 

mål och sammanhang
• Liv och död, minnen 

och drömmar
• Bli del av en berättelse

• Finnas kvar, samtala 
om livsfrågorna
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Gemenskap
• Jag och Du
• Verkliga möten
• Anknytning

• Öppenhet för möte och 
ömsesidig vägledning

• Utvecklande 
gemenskap

Kultur
• Konstens rum att vila i
• Leken
• Pröva hur verkligheten 

är och hur den skulle 
kunna vara

• Böcker, teater, film 
musik och lek

• Liturgin som lek

15

16



2022-04-02

9

Religionen
• Mystik och transcendens
• Riktning och mål
• Gudsmöte

• Ge tillgång till eller 
bekräfta det som redan 
finns där

• Mera rot och näring än 
kronblad

Barn och religionsfrihet före 
barnkonventionen

• Europakonventionen och FN:s båda konventioner om 
mänskliga rättigheter: 

• Staten ska respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina 
barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer 
överens med deras egenövertygelse.

• Staten ska respektera föräldrarnas frihet att välja skolor 
för sina barn (utifrån vissa minimikrav) samt frihet att 
trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn 
som är förenlig med deras egen övertygelse.
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FN:s barnkonvention, Artikel14
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till 

tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och 
i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och 
skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med 
barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då 
det utövar sin rätt.

Religionsfrihet
• ”Rätten till religionsfrihet innefattar frihet att byta

religion eller tro och frihet att ensam eller i 
gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, 
utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, 
undervisning, sedvänjor och ritualer.”

Europakonventionen  
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”inre” och ”yttre”
• Forum internum: rätten att ha/byta religion 

eller övertygelse. Inre frihet med kopplingar 
till trosuppfattningar och religionstillhörighet. 
Frihet från tvång. Absolut rättighet.

• Forum externum: rätten att manifestera sin 
religion eller övertygelse genom yttre 
handlingar, såväl individuellt som kollektivt. 
Förhandlingsbar, möjlig att inskränka.

Övertygelsedimensionen

• Trosföreställningar
• Innehållsfrågor 
• Tankar och föreställningar

• Rätten att välja – och välja bort religionstillhörighet
• Rätten att bli respekterad för sina övertygelser
• Rätten att slippa vara övertygad
• Rätten att få utveckla sina trosuppfattningar

21

22



2022-04-02

12

Praxisdimensionen

• Handlingar
• Traditioner
• Riter och observans
• Etiska handlingsmönster
• ”fira gudstjänst”, ”be”, ”fasta”

• Rätten att delta aktivt i religionsutövning
• Rätten att välja och påverka hur detta utövande ska se ut
• Rätten att slippa delta i religionsutövning

Identitetsdimensionen

• Meningsskapande
• Livstolkning
• Erfarenheter
• Tillhörighet
•
• Rätten att bearbeta sina existentiella frågor
• Rätten att höra till ett sammanhang där denna bearbetning kan 

ske
• Rätten att vara och betraktas som en del av en religiös (eller 

motsvarande) gemenskap
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Tre modeller för barns 
religionsfrihet

• Var ligger tonvikten i förståelsen av religion?

• Vilken sorts frihet ska garanteras och hur 
fördelas ansvaret mellan föräldrar eller 
samhälle?

• Hur ska barnets egen rätt vägas mot 
föräldrarnas rätt att fostra sina barn?

Traditionsmodellen

• Rätt till delaktighet i föräldrarnas och den egna 
kulturens traditioner, religion som praxis

• Föräldrarnas rätt att fostra central, 
samhället ska inte begränsa den i onödan

• Barnets autonomi handlar om att själv ta ansvar 
för identitet i kontinuitet med traditionen
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Tankefrihetsmodellen

• Rätt att själv välja livsåskådning, religion som 
tankesystem

• Föräldrarna och samhället ska garantera 
neutralitet och inte aktivt påverka.

• Barnets autonomi handlar om självständighet
och individuellt beslutsfattande

Livstolkningsmodellen

• Rätt att få bearbeta sina existentiella frågor, 
religion som funktion och problemlösning

• Föräldrar och samhälle ska aktivt främja och 
möjliggöra utövandet av rätten

• Barns autonomi utvecklas i samspel med 
omgivningen
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Religionsfriheten utifrån ”3P”

Provision Protection Participation

Traditionsmod Utveckla identitet
Samhörighet m 
familjen

Skydd mot 
identitetslöshet 
och otrygghet

Växande 
delaktighet i den 
egna traditionen

Tankefrihetsmod Utrymme att 
pröva sig fram

Skydd mot 
indoktrinering

Själv få välja 
livsåskådning

Livstolkningsmod Mogna 
emotionellt, hitta 
livslust

Skydd mot dålig 
existentiell hälsa

Samspel med 
vuxna kring 
viktiga frågor

Barnsyn och bibel
• Förmodern barnsyn: 

varning och lydnad

• Modern barnsyn: 
skydd och snällhet

• Postmodern 
barnsyn: ambivalens 
och mångtydighet
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Tillsammans för livet
• Vara hoppets 

gemenskap
• Livsbejakande 

spiritualitet
• Besegra 

marknadsandan
• Med, inte för, gör barnen 

till subjekt i mission
• Mission från marginalen
• ”Fresh expressions”

(c) Maria Klasson Sundin 2015 31
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