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Uppdrag till Barnombudsmannen att stärka och utveckla
demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att stärka och utveckla
demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter. Det befintliga
innehållet på webbplatsen ska kompletteras med kunskap och vägledning
kring hur barn och unga själva kan ta sina demokratiska rättigheter i bruk.
Det nya innehållet på webbplatsen ska aktivt spridas och myndigheten ska
även erbjuda metodstöd för personal i skolan, elevkårer, barn och unga.
Barnombudsmannen ska under 2020 se över och ta fram innehåll och
tjänster på webbplatsen Mina rättigheter som stärker kunskapen och utvecklar
förmågor och färdigheter hos barn och unga när det gäller att ta till vara sina
demokratiska rättigheter, vara delaktiga och utöva inflytande.
Demokratiperspektivet ska stärkas när det gäller alla skolformer, från
förskola till gymnasieskola. Barnombudsmannen ska utveckla webbplatsen
för de behov som pedagoger, barn, unga och elevkårer har när det gäller
demokratifrågor.
Barnombudsmannen ska vidare under 2021 genomföra spridningsaktiviteter
och erbjuda metodstöd t.ex. genom lärarträffar eller nätverk och webbinarier
för personal i skolan, elevkårer, barn och unga, samt genomföra ett fortsatt
redaktionellt arbete med innehåll på webbplatsen Mina rättigheter, som på
olika sätt främjar och stärker demokratin.
Barnombudsmannen får för genomförandet av uppdraget under 2020
disponera högst 800 000 kronor från anslag 6:1 Allmänna val och demokrati,
ap. 11. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Kammarkollegiet senast den 20 juni 2020. Rekvirerade medel som inte har
förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 20 juni 2021
(avseende 2020 års medel). Regeringen avser att besluta om motsvarande
medel för uppdragets genomförande även för 2021 under förutsättning att
riksdagen anvisar medel för ändamålet.
Barnombudsmannen ska i uppdragets genomförande samverka med
Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). En slutredovisning av
uppdraget i form av en rapport om genomförda insatser och en ekonomisk
redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 3
mars 2022. Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av uppdragets
genomförande samt analys och bedömning av utfall och effekter. Rapporten
ska även innehålla en framåtsyftande behovsanalys. Barnombudsmannen bör
inhämta barns och ungas erfarenheter i genomförandet av uppdraget.
Bakgrund

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick
rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför
en nationell kraftsamling – Demokratin 100 år. Målet är att främja en uthållig
och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för
människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin. Genom
olika insatser avser regeringen att främja deltagande och delaktighet i
demokratin, öka kunskaperna och stärka demokratins motståndskraft.
Skolan har ett demokratiskt uppdrag. Barn och elever ska lära om demokrati
och mänskliga rättigheter. De ska också lära genom att grundläggande
demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter
genomsyrar skolans lärmiljö. Målet är att de ska utveckla förmågor för att
som samhällsmedborgare kunna verka aktivt i demokratin.
För att barn och unga ska kunna ta till vara sina rättigheter är det nödvändigt
att de får kunskap om dem och ges möjlighet till delaktighet och inflytande.
Mot den bakgrunden fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att
under 2015–2018 vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om
deras rättigheter enligt barnkonventionen. I uppdraget ingick att skapa en
portal för att underlätta skolans undervisning om barnets rättigheter. I
november 2018 lanserade Barnombudsmannen webbplatsen Mina rättigheter,
en interaktiv vägledning om barnkonventionen som vänder sig till barn och

2 (3)

unga och skolpersonal, med samlad kunskap, inspiration och lektioner för
såväl förskolan som skolan.

På regeringens vägnar

Amanda Lind

Emil Plisch
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