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Mer information: www.edu.su.se/ledarskap

Program:

11.30–12.20  Registrering (kaffe och smörgås) 

12.20–12.30  Introduktion

12.30–13.10  Hur ska skolan informera barn om våld och 
sexuella övergrepp? Psykolog och psyko- 

 terapeut Åsa Landberg.

13.10–13.50  Barn som lägger ut avklädda bilder på nätet.  
Fil. dr Linda Johnsson, Prof. i barn- och ung- 

 domspsykiatri Carl Göran Svedin.         

13.50–14.30  Våld, familjerätt och barns utsatthet i 
förskola och skola. Prof. i socialt arbete 
Maria Eriksson. 

14.30–15.00  Kaffe 

15.00–15.45  Kränkningar i skolan, barns rättigheter och 
skolans skyldigheter. Barn- och elevombudet  
Caroline Dyrefors Grufman

15.45–16.30  Barn med kognitiva svårigheter – Vad vet vi?  
Vad gör vi? Prof. i barn- och ungdoms- 

 psykiatri. Elisabeth Fernell 

16.30–17.30  Barnkonventionen, tre författare ur boken 
Från Alfons till Dostojevskij.  
Anette Eggert, Christina Wahldén,  
Mårten Sandén och Petra Alfe Åslund (red.)

17.30–17.40  Avslutning

Rektorsprogrammets forskarkonferens 2016

FRI ENTRÉ Tid och plats: 2 maj 2016, 
Clarion Hotel, Stockholm.

Sista anmälningsdag: 1 mars  
Anmäl dig här: https://sunet.artologik.net/su/Survey/8793

När Barnkonventionen ska bli svensk lag behöver skolan kun-
skap och kompetens i frågor som rör barns grundläggande rät-
tigheter. Särskilt fokus riktas mot barn i utsatta miljöer, både 
i och utanför skolan, samt hur skolan kan möta dessa barns 
behov och därmed också reellt tillgodose deras rättigheter. 

I en avslutande del presenteras en lärarhandledning som ger 
exempel på hur verksamma i skolan, från förskola till gymna-
sium, kan arbeta för att tydliggöra Barnkonventionen för dem 
den rör, nämligen eleverna.

Konferensen vänder sig till skolans och förskolans huvudmän 
och ledare och ges inom ramen för Rektorsprogrammet vid 
Stockholms universitet

BARNS RÄTTIGHETER – SKOLANS ANSVAR
Syftet med konferensen är att presentera aktuell forskning med fokus på barn i utsatta situationer 
och skolans ansvar med utgångspunkt på Barnkonventionens krav på barns rätt till ickediskriminering 
och likvärdig behandling. 

http:// www.edu.su.se/ledarskap
https://sunet.artologik.net/su/Survey/8793
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Anette Eggert debuterade som författare 2011 med romanen 
Kan vi inte bara låtsas som om ingenting har hänt. Hon har 
också skrivit tre böcker om Djurräddarklubben (2012-2014) för 
yngre barn. Anette håller också kurser i kreativt skrivande för 
barn, ungdomar och vuxna.

Carl Göran Svedin är prof. i barn- och ungdomspsykiatri vid 
Barnafrid, Linköpings universitet. Hans forskningsområden är 
barn i utsatta situationer och sambandet mellan barn som 
utsatts för övergrepp och omsorgssvikt samt risken för att 
barnet utvecklar psykosociala svårigheter.

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman finns 
på Skolinspektionen och utreder anmälningar och kan kräva 
skadestånd för barn och elever som utsatts för kränkningar i 
skolan. Hennes uppgift är också att informera om skollagens 
krav på nolltolerans mot kränkningar och ge skolorna råd om 
hur lagen ska användas.

Christina Wahldén är författare och journalist. 2010 fick 
hon Teskedsordens litteraturpris för I gryningen tror jag att 
mamma ska väcka mig och 2013 fick hon Fadimepriset för sitt 
långvariga arbete för unga som utsätts för hedersrelaterat 
förtryck.

Elisabeth Fernell är barnläkare och spec. inom barnneurologi 
och habilitering samt prof. i barn- och ungdomspsykiatri vid 
Göteborgs universitet. Hon bedriver forskning i barnneurologi 
och barnneuropsykiatri, framförallt autism, ADHD och utveck-
lingsstörning.

Linda Jonsson är socionom och doktor i barn- och ungdoms-
psykiatri vid Barnafrid, Linköpings universitet. Hennes forsk-
ningsområden rör barn och sexualitet samt sexuell exploate-
ring.

Maria Eriksson är prof. i soc. arb. vid Mälardalens högskola. 
Hennes forskning är inriktad på ojämlikhet och dess betydelse 
för hanteringen av föräldraskap och barns rättigheter. Frågor 
om mäns våld mot kvinnor och barn samt barn i vårdnadstvis-
ter står i fokus. 

Mårten Sandén är författare och psykolog. 2015 tilldelades 
han Astrid Lindgren-priset motiveringen: För ett omfattande, 
rikt och betydelsefullt författarskap inom såväl magisk realism 
och spänning som vardagsnära utsatthet, väl förankrat hos 
unga läsare i alla åldrar.

Petra Alfe Åslund är fil. mag. i utbildningsvetenskap och lärare 
i svenska som andraspråk samt redaktör för Från Alfons till 
Dostojevskij 2, Röster om Barnkonventionen, en lärarhand-
ledning om Barnkonventionen (Fondi Förlag och Föreningen 
Abrahams barn).

Åsa Landberg är leg. psykolog och psykoterapeut. Hon har 
bland annat arbetat med Brottsoffermyndighetens och Stif-
telsen Allmänna Barnhusets information till barn om sexuella 
övergrepp. www.dagsattprataom.se och www.jagvillveta.se.

Anna Norlén leg. psykolog och rektor för Ericastiftelsen, tidigare verksamhetschef Stockholms läns 
barn- och ungdomspsykiatriska traumaenhet.

Anna Kaldal docent i juridik med inriktning mot barnrätt och ansvarig för momentet Skoljuridik 
och myndighetsutövning vid Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Medverkande

Moderatorer
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