
Barfota barnombud 

Tal vid konferensen Lyssna på oss, Stockholm 5/9 2011 
 

Igår kväll var jag på teater. På Unga Klara gästspelade Lung Ha’s Theatre Company från Skottland, en 

teatergrupp där flertalet av skådespelarna har funktionsnedsättningar av olika slag. Man framförde 

Medea’s Children, alltså Suzanne Ostens och Per Lysanders lovprisade Medeas barn.  

Det var en stark föreställning som jag skulle kunna säga mycket om. Men idag vill jag hålla mig till en 

omedelbar reflektion, som jag vet att jag delade med fler i publiken: Pjäsen fick i det här 

framförandet en ny dimension med djupverkan. Skådespelarnas egna erfarenheter gav deras 

gestaltning av de utsatta barnen en färg och en relief som gjorde intryck. Vi som var där blev en liten 

smula klokare. Och det behövde vi bli. 

Det finns i samtalet om barns kompetens flera grundläggande missförstånd, som jag vill göra vad jag 

kan för att punktera. Ett låter så här:  

Barn kan – bara de får lära sig! Det finns idag en stark tilltro till pedagogikens möjligheter – och inget 

fel i det. Men om det kombineras med uppfattningen att kunskap är något som vuxenvärlden har 

monopol på och som ska läras ut till barnen – då är vi långt från den här konferensens tema.  

Kunskap är viktig – men är det alltid de vuxna som ska sätta agendan och som ensamma ska avgöra 

hur kunskapen ska förmedlas? Jag möter vuxna som tror sig veta vilken kunskap barn behöver, om 

sig själva och om världen. Ja, som till och med tror sig veta vilka beteenden som barn ska kunna 

behärska för att accepteras i vuxensamhället som produktiva och konkurrenskraftiga medborgare.  

Med denna snäva analys som grund sätter man så upp kunskapsmål och beteendemål, som man 

sedan försöker uppnå med undervisning och träningsmetoder, ibland med nog så tveksamt innehåll 

från ett barnrättsligt perspektiv.  På det sättet vingklipper man barns skapande förmåga. Men vad 

värre är: Vi går som vuxna och som samhälle miste om den unika kompetens som barn och unga 

redan är bärare av – och som vi behöver.  

Två aktuella exempel kan illustrera det:  

Skolorna på Rosengård i Malmö har fått mycket kritik för att man inte uppnår kunskapsmålen. Alltför 

många barn får underkända betyg, och många kommer inte in på gymnasieskolans nationella 

program. En del av kritiken finns det fog för. Men vad händer om man nu ensidigt satsar på att 

genom tuff pedagogik till varje pris höja dessa elevers prestationer i kärnämnen?  

Tänk på barn från Afghanistan eller Somalia som kommer till Sverige som analfabeter i tolvårsåldern!  

De lyckas kanske inte få godkänt i alla ämnen tre år senare. Men samtidigt har de med sig 

erfarenheter och kompetens som de flesta svenska ungdomar saknar, kunskaper som också vi 

behöver för att bättre förstå vad som håller på att hända med vårt gemensamma klot. Hur värderas 

den kunskapen? Vad gör vi att för att ta del av den? 



Vi oroar oss för våra ungdomars psykiska hälsa, för social oro och kriminell aktivitet. På 

behandlingsinstitutioner av olika slag försöker vi att med beteendemodifierande program påverka de 

ungdomar som hamnat mest utanför samhället. Men vem frågar dem om deras erfarenheter? Jo, 

Barnombudsmannen hart gjort det nu, i en unik undersökning, där ungdomarna fått komma till tals 

på sitt eget språk och med sina egna uttrycksmedel. Den bild som växer fram är på många sätt 

förfärande. Mest för att våra metoder, speglade i ungdomarnas upplevelser, framstår som just så 

groteska som de ibland faktiskt är. Hur ska vi kunna lära oss någonting om vi inte tar del av den 

spegelbilden, den kompetensen? 

Så devisen Barn kan – bara de får lära sig kanske borde ersättas med Barn kan – bara vi lär oss! 

Sedan kan vi ta del av varandras kunskap. 

Det andra missförståndet kan formuleras så här: 

Barn kan – bara de vill! Detta moraliserande budskap har förgiftat många utvecklingssamtal i skolan, 

team-möten inom behandlingsarbetet och debatter politiker emellan. Avsikten är säkert positiv 

ibland. Som när klassläraren under ett utvecklingssamtal säger till föräldrarna: ”Jag vet att Johanna 

kan mer än hon presterar i skolan! Bara hon vill så kan hon höja sina betyg så att hon får godkänt!” 

Orden kanske är tänkta som uppmuntran. Men fungerar oftare som dråpslag. För Johanna vet att 

hon gör allt hon kan – under de förutsättningar som råder. Och ingen frågar: ”Varför vill inte 

Johanna?”  

I stället försöker vi ”motivera” Johanna med belöningsprogram av olika slag. Eller i värsta fall 

sanktioner för sen ankomst eller för det vi med ett annat moraliserande uttryck kallar ”skolk”. Ofta 

med katastrofala resultat. Eftersom Johanna upplever det som att vi inte lyssnat, inte förstått. Bara 

sett det hon gör eller inte gör, inte brytt oss om vem hon är – eller inte är.  

Det finns ett framgångsteologiskt tänkande spritt långt utanför de kyrkliga kretsarna: Bara du tror, 

bara du vill – så kan du allt! Det är bara att stå på, bara att ta för sig. Alla kan bli en framgångsrik 

entreprenör i sitt eget liv! Den som misslyckas har bara sig själv att skylla. 

För några år sedan var jag med om ett möte i elevhälsoteamet i en skola i Norrlands inland. En lärare 

berättade om Jakob, en pojke i årskurs åtta. Han hade underkänt i de flesta ämnen. ”Jag vet inte vad 

jag ska göra”, sa läraren. ”Han vill ingenting.  Det är som om han helt saknar en inre motor.” 

Några dagar senare var hela klassen ute. Det var i maj, och man ägnade hela dagen åt flottning på ån. 

Timret fastnade i en passage och byggde upp en riktig timmerbröt. Snabb handling var nödvändig. In 

på scenen klev Jakob, pojken utan motor. Med stor beslutsamhet och förvånande kompetens tog han 

tag i situationen och började dela ut order till både kompisar, föräldrar och lärare. Tio minuter senare 

flöt timret på som vanligt igen. 

Min erfarenhet är att alla barn egentligen vill mycket. Men kanske inte det som vi vill att de ska vilja! 

Därför möter vi inte barnen där de faktiskt är. Ibland uttrycker de sin vilja på språk vi glömt att vi 

ägde eller på språk vi av olika anledningar aldrig tillägnat oss – i lek, musik, bild, hantverk… kanske 

flottning! Vår bristande språkkompetens gör att vi ingenting förstår – och att många barn känner sig 

osedda eller missförstådda.  



Jag tycker vi ska ersätta devisen Barn kan – bara de vill! med Barn vill – bara de kan, bara vi möter 

dem där de är! 

Det tredje missförståndet rör barnkonventionen och barnets rättigheter. Under den här konferensen 

har jag flera gånger hört uttrycket: Barn ska ha samma rättigheter som vuxna! Det är bara halva 

sanningen! Frågan diskuterades i slutet av 1970-talet, då förslaget väcktes om en barnkonvention. 

Många menade att en sådan var onödig. ”Barn är ju människor”, sa man, ”och det finns ju redan ett 

antal konventioner om mänskliga rättigheter. De gäller ju också barnen! Varför ska just barn ha en 

egen konvention? Vilken grupp kommer då härnäst? Kvinnor? Äldre?”  

Till slut enades man om att en barnkonvention var nödvändig. Eftersom barn alltid är i underläge, 

utan rösträtt, utan möjligheter till reellt politiskt/ekonomiskt inflytande. I barnkonventionens 

inledning understryks att alla de mänskliga rättigheter som gäller generellt också ska gälla barnen. 

Men sedan ska barn dessutom ha ett antal rättigheter, just för att de är barn.  

Så vad vi bör säga och stå för är alltså: Barn ska ha samma rättigheter som vuxna – och dessutom ett 

antal tilläggsrättigheter!  

I mina samtal med unga människor som väntar barn, liksom med nyblivna föräldrar, brukar jag alltid 

påpekat en för mig viktig och avgörande princip: Att bli förälder på riktigt är att inse att en annan 

människa, barnet, är viktigare än jag själv! Att barnets intressen ska gå före mina egna – just så som 

det står i barnkonventionens artikel 3. 

Att en annan människa är viktigare än jag själv – det är en oerhört omvälvande insikt för vem som 

helst och ett jättekliv i en människas utveckling. Inte så lätt att ta i dessa tider, i detta narcissistiska 

samhälle, där det egna självförverkligandet och det uppblåsta egot kommit så i centrum.  

Men för alla oss som vigt våra liv till att arbeta med och för barn är det en helig princip, som vi alltid 

måste värna. Som ett slags barfota barnombud, trotsande både kyla och snålblåst. Det är därför vi är 

här idag.  

Lars H Gustafsson 

  

 

 

 

 

 

 


