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Barnets rätt till högklassig utbildning är 
inte en åsiktsfråga. Barnets rättigheter 
är nedtecknade i FN:s barnkonvention 
och är en konvention om de mänskliga 
rättigheterna som förbinder staten.

Genom barnkonventionen styrs 
skolmiljön så att den förändras i samma 
riktning som de nyaste inlärningsunder-
sökningarna. Goda inlärningsresultat 
uppnås då man beaktar varje barns del-
aktighet och genom att göra saker till-

Människorättsfostran 
stärks i den nya 
läroplanen

Fostran till mänsklighet stärks i den nya LP 
2016-reformen (revidering av grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen). För första gången förpliktas sko-
lorna tydligt att förverkliga människorätts-
fostran.

För att människorättsfostran skall för-
verkligas måste skolans verksamhets kultur 
vara med – människorättsfostran är inte 
bara ensidig information om rättigheter un-
der enskilda lektioner.

Den tidigare läroplanen hade tyngdpunk-
ten på innehåll medan den nya läroplanen 
framhäver en förändring av skolans verk-
samhetkultur med inriktning på deltagande 
och mångsidighet. Människorättsfostran 
erbjuder verktyg för en välmående skol-
miljö som främjar inlärning och samtidigt 
ger innehåll i undervisningen.

Den nya läroplanen fi nslipas som bäst 
och ska vara färdig vid årsskiftet. Senast då 
inleds arbetet med de kommun- och skol-
visa läroplanerna.

Den nya läroplanen verkar vara på sam-
ma linje som FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Verkställande av konventionens 
krav innebär att delaktiga arbetsmetoder 
tillämpas och en sådan inlärningsmiljö ska-
pas där barnet har möjlighet att växa till sin 
fulla potential.

Finlands UNICEF erbjuder lärarna rikligt 
med stödmaterial för barnens människo-
rättsfostran. Materialet fi nns på adressen 
www.unicef.fi /skolor/.

FN:s konvention om barnets rättigheter 
inkluderades i den almänna läroplanen re-
dan år 2010 enligt Utbildningsstyrelsens 
specialdirektiv.

Text: Ari Paloniemi
Författaren är klasslärare och expert på barnens 
människorättsfostran på Finlands UNICEF

Hissa fl aggan på barnrättsdagen den 20 november.

VISA, ATT DU BRYR DIG.

Har den äran på födelsedagen!

sammans med varierande arbetsmeto-
der samt ger ansvar med beaktande av 
barnets ålder och utvecklingsnivå.

FN:s barnkonvention fyller 25 år i år. 
Jubileumsåret kulminerar på Barnrätts-
dagen den 20 november. Finland anslöt 
sig till konventionen år 1991.

Konventionens viktigaste målsätt-
ning är att garantera alla barn deras 
grundläggande rättigher: hälsa, utbild-
ning, jämställdhet och trygghet.  

Utgivare:   Finlands UNICEF rf.  Producerat i samarbete med Undervisningssektorens Fackorganisation OAJ
Arbetsgrupp:  Finlands UNICEF: Hannu Niemelä, Ari Paloniemi, Minna Suihkonen
Översättning:  Krister Dahlström, Annika Colerus
Layout:   Point Panic Oy
Tryckeri:   Forssa Print
Pärmbild:   © UNICEF/Martti Penttilä 
På bilden eleverna Isabel och Iida-Maria samt läraren Hanna Niittymäki från Eläintarhan ala-aste.
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Konventionerna för mänskliga rättigheter har 
inte varit ett typiskt material i portföljen var-
ken hos lärare eller beslutsfattare inom un-
dervisning och fostran.

Det är synd, för konventionerna förmedlar 
ett starkt och tilltalande budskap om att växa 
till och att fostra till mänsklighet.

Människorättskonventionerna uppfattas 
hos oss enbart som juridiska dokument som 
tillämpas i rättssalarna trots att konventioner-
na borde förverkligas i vardagen. Fostrans 
uppgift är att skapa förståelse för de mänsk-
liga rättigheterna i daghem, grundskolor och 
alla övriga läroanstalter.

De centrala människorättsavtalens bak-
grundshistoria ger en förklaring till dessa 
vardagens behov: i och med andra världs-
kriget gick världen för långt och människan
blev rädd för sin egen ondska. Ur världs-
krigets aska reste sig FN. I FN-stadgan och 
i den därpå följande konventionen om de 

Lärarna fostrar till mänsklighet

mänskliga rättigheterna fi nns nedtecknat hur 
männi skorna ska leva med varandra. Tillsam-
mans bildar de världens kollektiva samve-
te, och de har varit grundpelare i de senare 
människorättskonventionerna.

Redan Sokrates förde fram tanken om 
att växa till mänsklighet: människan är en 
varg mot andra människor om hon inte fost-
ras till mänsklighet. Denna tanke fi nns ned-
tecknad i människorättskonventionerna som 
en förpliktelse.

Den här tanken fi nns som en egen artikel 
i FN:s barnkonvention som nu fyller 25 år: 
barnet bör fostras till ett ansvarsfullt liv, tole-
rans och till att respektera fred och mänskliga 
rättigheter.

Att växa till mänsklighet sker genom sko-
lans verksamhetskultur. Den ska respektera 
människorättigheter och uppmuntra till an-
svar och delaktighet.

De mänskliga rättigheterna är förpliktande. 

Konventionen om barnets rättigheter förplik-
tar till både undervisning och fostran i enlig-
het med dem.

Ännu viktigare än förpliktelsen är ändå 
visdomen bakom förpliktelsen: barn och unga 
som har blivit ”människorättsfostrade” har
styrka att lita på sig själva och sina med-
människor. De tror på betydelsen av eget 
engagemang i samhället som fullvärdiga
medlemmar och att respektera sina med-
männi skor samt att bära sitt ansvar. De lär sig 
att människan har ansvar såväl för sig själv 
som för varandra.

Syftet med den här publikationen är att 
få lärarna att inse betydelsen av människo-
rättsfostran och att ge vägkost för att för-
verkliga den.

Inka Hetemäki
Finlands UNICEFs chef för program 
och påverkansarbete

Olli Luukkainen
OAJ:s ordförande

LEDARE

Ett ljus går upp för läraren
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Jag har varit goodwillambassadör för UNICEF sedan 2006. Jag besöker låg- 
och högstadier för att berätta om hur livet ter sig för världens barn och om
 hur till exempel pengarna från UNICEF-rundan används.

Vuxna har ofta en misstänksam inställning till välgörenhet. De kan säga 
att pengarna går ju ändå inte fram eller att de inte har tid att hjälpa. Barnen ser 
det stora sammanhanget: att det där barnet från Östtimor kunde vara min fot-
bollskompis.

Då jag besöker skolor låter jag eleverna ställa så många 
frågor de vill och berättar exempel ur mitt eget liv.

Många unga tror att man borde klara sig på egen hand, 
trots att var och en behöver ett lag omkring sig. Jag be-

rättar ofta hur min presentationsvideo, som öppnade 
dörrarna till MTV, kom till. I gymnasiet bad jag hjälp 
av en tystlåten kille som jag visste hade tidigare gjort 
fi lmer för skolan. Tack vare videon fi ck jag jobb på 
MTV och kompisen började på Nelonen. Nu gör han 
reklamfi lmer överallt i världen. 

Ungdomar i högstadieåldern har en grym press på 
sig att vara populära och att veta vad de vill. Jag för-

söker berätta för dem att det inte är någon brådska. 
Inte vet jag heller ännu vad jag ska bli när jag blir stor. 

Man lyssnar inte alltid på de unga i saker som gäller 
dem. Ibland har vuxna som planerar verksamhet för unga 
inte den minsta kontakt med ungdomarnas värld. Som 
exempel kan jag nämna att på ett möte planerade man 
rynkning av karelska piroger som programpunkt på ett 
ungdomscafé. 

Jag skulle inte vara här om man inte litat på mig i 
det egna gymnasiet. Jag fi ck skolnycklarna och satt i 
skolans studio till klockan tio på kvällen. Gymnasiets 

rektor och musiklinjens ledare var mina förebilder. 
Nu vill jag själv bära facklan framåt.  

Text: Minna Suihkonen
Bild: © JOOK JOINT

Axl Smith: Fråga av de unga själva!

”Jag skulle inte vara här om man 
inte litat på mig i det egna gymnasiet.”

Sant eller osant om 

barnets rättigheter?

Vi kollade in de vanligaste fördomarna 

om barnkonventionen och de mänskliga 

rättigheterna.

Då barnet känner till sina rättigheter behövs 

ingen vuxen.

OSANT: Enligt konventionen om barnets rättig-

heter är det den vuxne som har ansvaret för att 

barnets rättigheter förverkligas. Den vuxne bör 

ge barnet möjlighet att ta del i beslutsfattandet 

i frågor som berör barnet självt med beaktan-

de av ålder och utvecklingsnivå. Barnet får inte 

försättas i en situation där det måste fatta be-

slut i ärenden som det ännu inte kan förstå.

De mänskliga rättigheterna hör till juristen, 

inte till vardagslivet.

OSANT: Konventionen om barnets rättighe-

ter omfattar 54 artiklar. Över hälften av dem 

gäller mycket vardagliga saker, såsom lek och 

vila, skolgång och skydd av barnet mot skad-

liga saker.

Barnen blir delaktiga då man gör lite grupp-

arbeten under lektionen. 

SANT och OSANT: Ger man på konventionellt 

sätt färdiga uppgifter når man endast den läg-

sta nivån av delaktighet även om de görs som 

grupparbete. Verklig delaktighet når man då 

barnen får fundera över arbetssätt och förverk-

ligande redan i idékläcknings- och planerings-

skedet.

Barnets rättigheter förverkligas redan i Finland.

SANT och OSANT: Materiellt sett, såsom 

vaccinering, näringsintag och skolgång, har 

vi det bra. Däremot stöder man inte barnens 

mentala utveckling i motsvarande grad. Det 

fi nns till exempel mycket övrigt att önska i hur 

delaktiga barnen känner sig och hur mycket 

de blir hörda. 

De mänskliga rättigheterna utgör ett hot 

mot religioner och åskådningar.

OSANT: Konventionerna om de mänskliga 

rättigheterna utesluter inte religioner och 

livsåskådningar utan skyddar uttryckligen 

människornas grundläggande rätt till den 

egna kulturen och religionen.  

Text: Ari Paloniemi

Om man planerar rynkning av karelska piroger som program-
punkt på ett ungdomscafé, är det någonting som är galet.
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RÄTT ATT LÄRA SIG

GENOM ATT FÖRSTÅ

Vill du undervisa på ett barnvänligare sätt? 
Finlands UNICEFs utbildningar erbjuder dig 
klara och lätta arbetsredskap.

Fysisk inlärning. Eleverna Iida-Maria, Adalmiina och Hamza 
samt läraren Hanna Niittymäki presenterar begrepp och de andra 
eleverna gissar vad det är fråga om.
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Metoderna i Compasito är roliga, lek fulla 
och upplevelserika. Metoderna bygger en 
bro mellan svåra begrepp och avlägsna äm-
nen och barnens egna erfarenheter. 

Uppgifterna och instruktionerna i Compa-
sito är så klara att varje handledare kan med 

hjälp av dem inspirera barnen till att funde-
ra på sina rättigheter både mångsidigt och 
djupsinnigt.

En utbildningsdag som jag höll i förlöpte 
på följande sätt: Mot slutet av dagen styrdes 
deltagarna att genom lek leva sig in i orättvi-
sor de själva upplevt som barn och i varda-
gen för dagens barn. Därefter sökte deltagar-
na fram uppgifter som passade ihop med de 
teman som framkommit och övade sig med 
varandra att använda uppgifterna vid under-
visning.

På detta sätt ville vi stöda tanken på en 
äkta barnvänlighet; uppgifterna skulle inspi-
rera till diskussion om teman som är viktiga 
för barnet självt just då. Det är inte meningen 
att utbildningsmaterialet används schablon-
mässigt så att barnen lär sig alla sina rättig-
heter på ett kunskapsbaserat sätt. 

De fl esta artiklar i konventionen om bar-
nets rättigheter är lätta att förstå och barnen 
känner redan till rättigheterna. Det är positivt 
för barnet att de egentliga artiklarna behand-
las först efter att barnet självt insett vad det 
är frågan om.

Viktigt med trygghet

Ett av utbildningens centrala teman är trygg 

Vad betyder konventionen om barnets 
rättigheter i skolvärlden på riktigt? I 
varje fall inte enbart det att man ord-

nar en temadag om att världens barn har oli-
ka livsvillkor.

Finska UNICEF har inom ramen för två 
olika projekt gett lärare och fostrare färdig-
heter att ge utbildning i mänskliga rättigheter
på ett aktiverande och inkluderande sätt. 
Det ena projektet pågår fortfarande. Utbild-
ningarna har hjälpt deltagarna att inse att 
barnens rättigheter är en del av vardagen 
också här i Finland.

Undervisningen ger en modell för hur man 
kan arbeta på ett barnvänligt och aktiveran-
de sätt. Modellen fokuserar inte bara på hur 
man undervisar om barnens rättigheter utan 
de undervisningssätt man lär sig kan använ-
das också vid undervisningen i andra ämnen. 

Många frågor har dykt upp i samband med 
undervisningen.

Var ska jag dra gränsen för barnens nätan-
vändning? Vad kan man göra för att skolan 
ska vara en trygg plats för barnen? Vad för-
står man med en barnvänlig lektion? 

”Jag märker att jag trampar stup i kvar-
ten på barnens rättigheter” medgav en lärare 
som deltog i utbildningen.

Det är ingenting att skämmas för. En för-
utsättning för förändring är att man är med-
veten om att man kränker barnens rättighe-
ter. Denna insikt kan bli en impuls för att sätta 
barnet i centrum för skolans hela verksamhet.

Kunskap via lekar och upplevelser

Vid utbildningen bekantar vi oss dels med 
handledningen Compasito, som behandlar 
utbildning av barn i de mänskliga rättigheter-
na, och dels med den dramatisering av äm-
net som utvecklats inom ramen för Finlands 
UNICEFs projekt. 

distansering. Barnet har rätt att bearbeta 
ämnen som har med barnet självt att göra på 
ett för sin utvecklingsnivå lämpligt sätt.

Barnet ska även skyddas för potentiellt 
skadliga erfarenheter.  Sålunda ställde vi oss 
kritiskt till Compasitos i och för sig ypperliga 
material med tanke på upplevelsernas trygg-
hetsgrad.

Vi märkte till exempel att en del av upp-
gifterna behandlade olika slag av familje-
modeller för rakt på sak. I stället för att bar-
nen ska behöva berätta konkret om sin egen, 
från kärnfamiljsmodellen ofta avvikande fa-
milj, utvecklade vi distanserade uppgifter i 
dramaform. I dessa uppgifter behandlade vi 
temat på större avstånd vilket minskade faran 
för mobbning.

Hur är det med barnens skyldigheter?

”Moderna barn känner nog väl till sina rättig-
heter, men hur är det med skyldigheterna?” 
var en ofta återkommande fråga vid kurserna.

Vid utbildningarna har vi understrukit att 

”Jag märker att jag 
trampar stup i kvarten på 

barnens rättigheter!”

Fostrare 

kommenterar utbildningen

Jag är eld 
och lågor!

Jag vågar 
själv förverkliga 
det här.

Det var första gången 

som dramakonceptet 

inte kändes 

motbjudande.

Barnets rättigheter 

konkretiserades.
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Vilken utbildning?

 
1. Först ett arbetsavtal

Vi enas om spelregler som ger alla en 

känsla av trygghet.

2. Uppvärmningslekar

Vi bekantar oss med varandra, presenterar 

oss och förbereder oss för ämnet.

3. Värdesättning genom linjearbete

Handledaren läser upp påståenden om 

dagens ämne. Eleverna ställer sig på en 

åsiktslinje enligt sin egen syn på saken.

På så sätt fastställer man elevernas tidigare 

kunskaper och känslor i ämnet.

4. Man skapar fantasifi gurer gruppvis

Varje grupp skapar en fi gur och hittar på en 

kort berättelse om dess liv. Till fi guren kopplas 

ett eller fl era av barnets rättigheter.

5. Man gör en löpsedel om fi guren

Varje grupp gör en löpsedel för en kvällstidning 

om fi guren vilken involverar en av barnets 

rättigheter.

6. En dag i fi gurens liv som pantomim

Figurerna ges djup genom att de presenteras 

som berättelser i pantomimform. De övriga 

försöker gissa vad som händer i fi gurens liv.

7. Figuren intervjuas

En frivillig deltagare lever in sig i fi gurrollen 

och de övriga intervjuar fi guren om hens liv 

med tanke på de mänskliga rättigheterna.

8. Man skriver fi gurens dagbok

Om detta väcker negativa känslor hos 

deltagarna behandlas dessa med det samma.

9. Slutlekar

Vi återvänder till nuet och samlar ihop 

responsen.

Text: Ari Paloniemi

Undervisnings-

modell

parallellt med rättigheterna är det bra att 
även ta upp frågan om barnens skyldigheter. 
Då man till exempel tar upp berättelsen om 
hur fl ickan Siwa hamnar i tvångsarbete kan 
man diskutera frågor som berör hemarbete 
och rollerna i fi nländska familjer.

I dramatiserade uppgifter som innehåller 
aktiviteter framträder nya sidor hos barnen. 
Det är en glädje att se hur en elev som är svag 
i formella inlärningssammanhang lyser i akti-
va uppgifter.

Även om det är bekvämt för läraren att 
hålla sig inom läroböckernas timram, borde
olika slag av elever ha rätt att lära sig på 
ett för var och en karakteristiskt sätt. Utbild-
ningarna har gjort detta möjligt på många 
trevliga sätt.  

Text: Jouni Piekkari
Författaren är dramapedagog och ansvarig för 
utbildningen ”Lapsen oikeudet toiminnallisesti” 

Bild: © UNICEF/Martti Penttilä

Finlands UNICEF startade utbildningsprojektet 

Lapsen oikeudet toiminnallisesti! (Barnens 

rättig heter funktionellt!) för lärare och fostrare

med bidrag från Undervisnings- och kultur-

ministeriet år 2012. I projektet deltog också 

Barnombudsmannens byrå, Mannerheims 

Barnskyddsförbund, Institutet för fredsfostran, 

Ihmisoikeudet.net samt Poikien ja tyttöjen keskus.

För tillfället arrangerar UNICEF med medel från 

Utbildningsstyrelsen tillsammans med Palmenia 

en och två dagar långa kurser för lärare utgående

från modellen Barnens rättigheter funktionellt. 

Utbildningarna ordnas enbart på fi nska.

Mer information

www.unicef.fi /lapsen-oikeudet-toiminnallisesti

Hankekoordinaattori Hannu Niemelä

044 530 1204

hannu.niemela@unicef.fi 

Hanna Niittymäki och eleverna värmer upp 
med en lek.



Tillsammans åstadkommer 
vi en aktiverande skola

Skolan är till för barnen och i skolan lär man sig för livet. 
De här tipsen hjälper dig på vägen till en ny skola.

Skolans administration 
sköter om

Inkludera eleverna på ett sätt som 
passar barnens ålder i planering, för-
verkligande och utvärdering som på-
verkar elevernas vardag. Berätta om 
lösningarna för eleverna på ett sådant 
sätt att de förstår vad det handlar om.

Sträva efter att skolans budget är 
tillräcklig för en mångsidig fostran 
och att barnen själva får bestämma 
över en del av budgeten.

Uppmuntra lärarna till vidare-
utbildning gällande barnens 
människorättsfostran.

Se till att det fi nns tillräckligt 
med stödtjänster för eleverna.

Lärarna sköter om

Ge eleverna – anpassat enligt 
ålder – en chans att delta i planering, 
förverkligande och utvärdering av 
undervisningen.

Utnyttja ämnen i färdighet och 
konst samt aktiva, lekfulla och inklu-
derande metoder i undervisningen.

Ge eleverna en möjlighet till 
självbedömning i form av bland 
annat öppna frågor, inlärningsdag-
böcker och referensbedömningar.

Identifi era elevernas behov 
av stöd och hjälp dem att använda 
stödtjänster såsom specialundervis-
ning samt kuratorns och psykolo-
gens tjänster.

Eleverna sköter om

Respektera andras rätt att delta 
och att säga sin åsikt.

Bemöt skolsamfundets alla 
medlemmar jämlikt.

Fundera på vilka sätt du lär dig.

Text: Ari Paloniemi
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