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Abstract 

Mål fyra i Agenda 2030 handlar om att tillgodose alla världens barn med en bra, kvalitativ 

utbildning. Arbetet som utförs för att infria detta mål är dock inte något helt uppenbart. 

Jag kommer i denna uppsats att granska och utvärdera en rapport från Förenta Nationerna 

om deras arbete för att tillgodose barns rätt till utbildning i krissituationer för att sedan 

ställa detta arbete mot visionen av mål fyra i Agenda 2030. Syftet med denna uppsats är 

att genom en kvalitativ idéanalys granska och utvärdera hur Förenta Nationernas männi-

skorättsråd av särskild rapportör för utbildning arbetar för att infria barns rätt till utbild-

ning i krissituationer. Min uppsats består således av två delar; en del där jag analyserar 

de teoretiska mänskliga rättighetsimplikationer av mål fyra i Agenda 2030, samt en del 

där jag granskar och utvärderar arbetet av Förenta Nationernas människorättsråd av sär-

skild rapportör för utbildning i denna fråga. Jag sätter sedan min analys i en kontext ge-

nom Martha Nussbaums kapacitetsteori för att påvisa varför det är viktigt att även se till 

barns utbildning i krissituationer när man arbetar för att uppnå mål fyra i Agenda 2030. 

Resultatet som framgår är på vilket sätt arbetet av Förenta Nationernas människorättsråd 

av särskild rapportör för utbildning bidrar till arbetet att uppnå mål fyra i Agenda 2030 

genom att motivera, engagera och guida stater och aktörer till att agera i denna fråga. 
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1 Inledning 

Den 25 september 2015 antogs den nya agendan för hållbar utveckling av Förenta Nat-

ionernas Generalförsamling.1 Denna nya agenda är tänkt att bygga vidare på de föregå-

ende ”milleniemålen” som inte infriades till fullo inom den utsatta tidsramen. Denna nya 

agenda vid namn ”Agenda 2030” har ansvaret att genomföra sjutton varaktiga löften och 

mål som den förra inte lyckades med. I denna nya agenda återfinns samma tematik som i 

de gamla milleniemålen, med liknande målsättningar och visioner, fast med en starkare 

vilja att lyckas genomföra dessa mål inom den nya tidsramen.  

Jag kommer i denna uppsats att fokusera uteslutande på mål fyra i den nya agendan. 

Detta mål lyder följande: 

 

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all.2 

 

Den enorma vikt som läggs vid barns mänskliga rättighet till utbildning är väldigt signi-

fikant. Men vad som inte är lika påtagligt är barns rätt till utbildning i krissituationer eller 

hur man arbetar med denna rättighet när barn försätts i krissituationer och deras utbildning 

hamnar i trångmål. I formulering av mål fyra i Agenda 2030 är det tydligt att denna mål-

sättning om kvalitativ utbildning inkluderar alla individer, oavsett deras levnadssituation. 

Detta menar jag visar på hur viktigt det är att tillgodose alla barn med en god utbildning.  

Fördelarna med att tillhandahålla alla världens barn med en bra, kvalitativ grundut-

bildning är många. Utbildning ger inte enbart barnen de väsentliga verktyg som krävs för 

att utvecklas till sin fulla potential, utan det gynnar även samhällen världen över då man 

genom utbildning får medvetna, ansvarsfulla medborgare som senare kan bidra till sam-

hället. 

                                                                                                                                               

 
1 United Nations, General Assembly, The 2030 Agenda For Sustainable Development, A/RES/70/1, 21 

October 2015. 
2 UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015. 
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När en krissituation har uppstått, må det vara av en naturkatastrof eller konflikt, 

börjar det alltid ett arbete efteråt med hur man ska bygga upp samhället igen. När detta 

arbete sker, ofta med humanitärt bistånd, prioriteras inte utbildning för barn. Denna vik-

tiga rättighet hamnar inte i främsta rummet. Rädda Barnen har vid många tillfällen obser-

verat och kritiserat att den humaniräta hjälpen som ofta följer efter en krissituation inte 

prioriterar de långsiktiga aspekterna, utan enbart ser till att släcka människors törst och 

mätta deras magar.3 Detta är naturligtvis prioritering nummer ett av förklarliga skäl, men 

vad som ofta blir bortsett ifrån är att ett land kan få livnära sig till största del på humanitärt 

bistånd år efter katastrofen passerat,4 och varenda en av alla skoldagar som barn i sådana 

situationer går miste om är ovärderliga. 

 

 

                                                                                                                                               

 
3 Save the Children. Last in Line, Last in School: How donors are failing children in conflict-affected 

fragile states, London, 2007, s. 15-16. 
4 Save the Children. Last in Line, Last in School. s.16. 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Mål fyra i Agenda 2030 är väldigt konkret. Det framgår tydligt att målet är att uppnå en 

kvalitativ och jämställd utbildning för alla; ingen exkluderas. Problemet med detta är 

dock att i vissa situationer kvävs det mer arbete för att uppnå detta mål. I situationer av 

kris kommer inte alltid mål fyra i agendan att vara den största angelägenheten, men den 

är inte desto mindre viktig. De teoretiska mänskliga rättighetsimplikationer som infrias 

av mål fyra i Agenda 2030 är viktiga och därför måste aktivt arbete utföras för att uppnå 

detta mål. 

Jag har av den orsaken valt att granska och utvärdera hur Förenta Nationernas män-

niskorättsråd av särskild rapportör för utbildning arbetar för att infria barns rätt till utbild-

ning i krissituationer. Syftet med detta är att granska rollen och utvärdera arbetet som 

denna särskilda rapportör för utbildning utgör i relation till mål fyra i Agenda 2030. 

För att göra detta kommer min uppsats därför bestå av två delar; en del där jag 

analyserar på vilket sätt de teoretiska mänskliga rättighetsimplikationer som skapas av 

mål 4 i Agenda 2030 faktiskt påverkar arbetet för barns rätt till utbildning, samt en del 

där jag granskar och utvärderar arbetet av Förenta Nationernas särskilda rapportör för 

utbildning i denna fråga. Analysen av svaret på min första fråga kommer ge mig en mått-

stock som jag använder för att ställa min andra analys emot för att besvara andra delen av 

min frågeställning. Dessa frågor fungerar alltså som komplement till varandra för att ge-

nomföra mitt syfte för detta arbete. Jag kommer att genom Martha Nussbaums kapaci-

tetsteori tydliggöra materialet och de betydande begreppen för att påvisa varför det är 

viktigt att även se till barns utbildning i krissituationer när man arbetar för att uppnå mål 

fyra i Agenda 2030. 

Jag kommer alltså undersöka på vad vis utsatta barns mänskliga rättigheter påverkas 

av de teoretiska implikationerna av mål fyra i Agenda 2030, samt på vad vis rapporten 

från Förenta Nationernas särskilda rapportör för utbildning arbetade för att uppnå vis-

ionen av dessa implikationer av mål fyra. 
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1.2 Material och avgränsningar  

Min avgränsning har skett på två sätt. Jag har först valt att tydliggöra vad för typ av kris-

situation jag kommer att lägga fokus på, sedan vilken målgrupp av barn jag fokuserar på. 

Begreppet ”krissituation” i relation till barns rätt till utbildning kan betyda många 

olika saker i detta sammanhang. Det kan inkludera bland annat barns rätt till utbildning i 

naturkatastrofer, barns rätt till utbildning i konfliktszoner eller ensamma barns rätt till 

utbildning, flyktingbarns rätt till utbildning, samt internt omplacerade barns rätt till ut-

bildning. Då dessa är enormt stora områden har jag valt att avgränsa mig till enbart barns 

rätt till utbildning i naturkatastrofer och konfliktzoner. Detta på grund utav att det är dessa 

problemområden jag vill belysa med min uppsats.  

Jag har valt att nämna distinktionen i förhållandet för barn beroende på kön, genu-

sidentitet, status, eller om de är funktionsnedsatta. Jag är medveten om att situationerna 

för dessa barn skiljer sig då de är mer utsatta för diskriminering i detta avseende och att 

detta behöver uppmärksammas mer. 

Vidare kommer jag att avgränsa mig till att se barns rätt till en bra, kvalitativ grund-

utbildning. Jag kommer inte att se till högre utbildning, utan enkom fokusera på unga 

barns rätt till en grundutbildning. Jag är medveten om att när man diskuterar barns rätt till 

utbildning i situationer av kris läggs fokus ofta på grundutbildningsnivå och att tonåringar 

och äldre barns rätt till utbildning faller bort ur detta fokus.5 Jag är medveten om detta 

men har valt att ändock bidra till diskussionen om barns rätt till grundutbildning i krissi-

tuationer då detta fortfarande är ett stort problemområde som inte är adresserat tillräckligt. 

 

1.2.1 Primär- och sekundärmaterial 

Som primärmaterial kommer jag att använda mig av dokument från Förenta Nationens 

Generalförsamling. Jag kommer analysera ”The 2030 Agenda For Sustainable Develop-

ment” som är ett dokument där målen som ska ersätta milleniemålen presenteras och för-

                                                                                                                                               

 
5 Gonzalo Sánchez-Terán, “Education in the IDP Camps of Eastern Chad” 211-227 i Even in chaos: edu-

cation in times of emergency, red. Cahill, Kevin M, 1st ed., Fordham University Press, New York, 2010. 

s.222-223. 
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klaras för världen, samt kommer jag att analysera rapporten ”Right to education in emer-

gency situations - Report of the Special Rapporteur on the right to education” för att 

granska deras arbete för att uppnå visionen om alla barns rätt till utbildning.  

Mitt sekundärmaterial kommer att utgöras av följande artiklar, böcker och publi-

kationer om just varför det är så viktigt att uppnå målet om barns rätt till utbildning i 

krissituationer men några av dem behandlar även vad som skulle krävas för att uppnå 

detta mål. Detta kommer hjälpa mig att få en bakgrund av arbetet till rapporten samt kom-

mer hjälpa mig att få mer djup på min uppsats om varför det är så viktigt med utbildning 

även i krissituationer. 

 Jag kommer se till: ”The Right to Education for Children in Emergencies” av Alli-

son Anderson, Jennifer Hofmann, och Peter Hyll-Larsen, “Last in Line, Last in School: 

How donors are failing children in conflict-affected fragile states” av Rädda Barnen, 

“Conflict resolution in children” av Di Bretherton, Linda Maree Collins och Andrea Al-

lard samt Kevin Cahills bok “Even in chaos: education in times of emergency”. Denna 

litteratur kommer lyfta syftet med min uppsats och stödja mitt resonemang. 

 Även tidigare forskning och litteratur som “An Evaluation of the INEE Minimum 

Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction: A 

Uganda Case Study”, av Zuki Karpińska och “Educating the human spirit in times of 

conflict: the case of emergency education in Palestine” av J. Mark Halstead och Saida 

Jaser Affounehb kommer diskuteras I detta arbete. 

 

1.2.2 Källkritik 

Mitt primärmaterial är dokument från Förenta Nationernas Generalförsamling och därav 

speciella typer av dokument. Dessa dokument är utformade för det internationella sam-

fundet och följaktligen skrivna på ett sätt som är väldigt typiskt för dessa typer av doku-

ment. Då detta primärmaterial är obehandlat och innehåller mycket underlag till min 

undersökning ger det mig fritt utrymme att göra egna tolkningar och dra egna slutsatser 

utefter det. 

Mitt sekundärmaterial är hämtat bland annat från Libris, LUB-seach och Lovisa. 

Jag har avgränsat mitt material genom att se till vad som är mest relevant till bakgrunden 

för mitt arbete, och vad jag vill påvisa med min uppsats.  
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Alla mina källor är relativt nyligen publicerade, och därför fortfarande relevanta. 

Det är enbart ”Conflict resolution in children” skriven av Di Bretherton, Linda Maree 

Collins och Andrea Allard som är lite äldre i detta avseende då den är skriven 1995. Jag 

bedömer dock att den kan tillföra en viss nyans till mitt arbete och utgöra en hjälpsam 

bakgrund till ett av mina kommande resonemang om konflikthantering genom utbildning.  
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2 Teori och metod 

2.1 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för min uppsats är Martha Nussbaums kapacitetsteori. 

Detta perspektiv bygger på att man ser till vad varje person har för möjlighet att vara och 

göra för att bedöma denna individs livskvalité. Detta perspektiv kommer ge en djupare 

förståelse för varför utbildning även i krissituationer är oerhört viktigt, samt så kommer 

denna teori att hjälpa mig tyda materialet så att det blir mer konkret och förståeligt genom 

att tillhandahålla perspektiv på centrala begrepp som utveckling och mänskliga rättig-

heter. Jag kommer att specifikt utgå från det perspektiv Nussbaum presenterar i sin bok 

”Creating Capabilities – The Human Development Program” då detta perspektiv belyser 

precis vad jag vill komma åt i mening av utveckling och kapaciteter, till skillnad från 

hennes tidigare verk. Jag kunde valt perspektivet Gayatri Spivak presenterar om att väst-

världen behöver lära sig att lyssna på de subalternas röster, eller en mer ekonomisk teori 

som Peter Singer framlägger, men valde att använda mig av Nussbaum då hennes teori 

har bättre funktionalitet för min uppsats och förser mig med bättre begrepp att använda 

för mitt syfte. 

2.1.1 Kapacitetsteorin 

Nussbaums kapacitetsteori beskriver hon själv som ett tänkt alternativ till att mäta ut-

veckling i en nation istället för att se till BNP per capita. Att se till BNP per capita för att 

bedöma befolkningens livskvalité i en nation är missvisande.6 Att en nation ökar sitt BNP 

behöver inte betyda att befolkningens hälsa eller utbildning har blivit bättre, då BNP är 

något rent ekonomiskt. Att därför enbart se till en nations ekonomiska utveckling säger 

                                                                                                                                               

 
6 Nussbaum, Martha C. Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 2013, s.47. 
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ingenting om hur befolkningens utveckling fungerar. Utveckling i nationer kan alltså mä-

tas på olika sätt, men Nussbaum menar att för att se till folkets utveckling i en nation är 

BNP per capita missvisande och ”the capabilities approach” ett mycket bättre alternativ.7 

The capabilities approach är alltså en typ av mätinstrument för att mäta framgång 

eller livskvalité hos en befolkning genom att se till olika faktorer. Dessa faktorer som 

Nussbaum presenterar berör olika områden av en persons liv för att på ett djupare plan 

förstå komplexiteten av vad det innebär att leva ett gott liv med en bra livskvalité. Nuss-

baum presenterar dessa faktorer som tio olika kapaciteter som spelar roll när man ser till 

utveckling.8 Dessa tio grundläggande kapaciteter är basen i Nussbaums teori. Alla män-

niskor har rätt att uppnå en viss nivå av ett så kallat ”tröskelvärde” av dessa grundläg-

gande kapaciteter för att leva ett gott liv med bra livskvalité.9 

Mellan kapaciteterna som Nussbaum presenterar i denna lista på finns det en dyna-

mik. Förmågor måste kombineras. Alla förmågor är i relation till varandra. Du måste ha 

tillgång till en viss kapacitet för att kunna utöva en annan. Det finns dock även en annan 

dynamik. Nussbaum understryker att det främst är förmågor vi ska främja, inte funkt-

ioner. Möjligheten, alltså själva förmågan, är mycket viktigare än att faktiskt utöva funkt-

ionen som förmågan ger en chans till. Detta är enklast att konkretisera genom att säga att 

det är viktigare att du har möjlighet att gå och rösta än att du faktiskt utför handlingen. 

Du har alltså din frihet att utöva dina kapaciteter eller ej.10 Detta är viktigt för min analys 

då detta perspektiv skapar en förståelse för innebörden av materialet jag analyserar. 

För att återigen koppla till tröskelvärdet så är Nussbaum väldigt mån om att alla 

människor ska leva över den så kallade ”tröskelnivån” för vad som är ett bra, drägligt liv. 

Denna tröskelnivå handlar om kombinerade förmågor och inte en påtvingad funktion. 

Denna tröskelnivå handlar alltså om frihet att välja om du vill agera. För att komma över 

denna tröskel måste du ha vissa grundläggande kapaciteter eller förmågor tillgodosedda 

utav de tio ovannämnda grundkapaciteterna. Nussbaum fokuserar på att alla ska komma 

över denna tröskel och nå ett tröskelvärde som är accepterat, men skillnaderna i livskva-

lité när tröskelnivå väl är nådd är inte av intresse för henne. Alltså bortser hon från många 

stora socio-ekonomiska frågor som uppstår när man inte ser till dessa skillnader. Detta är 

                                                                                                                                               

 
7 Nussbaum. Creating Capabilities, s.15-16. 
8 Nussbaum. Creating Capabilities, s.33-34. 
9 Nussbaum. Creating Capabilities, s.24. 
10 Nussbaum. Creating Capabilities, s.24-26. 
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något jag själv inte ansluter mig till, utan mitt egna perspektiv på detta är av en annan 

karaktär. 

Nussbaum är väldigt tydlig med att man ska ha respekt för den mänskliga värdig-

heten och detta är en stor del i hennes teori.11 Nussbaum menar att respekt för den mänsk-

liga värdigheten kräver att medborgare får hjälp att komma över den tillräckliga tröskel-

nivån för alla de tio centrala kapaciteterna.12   

Vidare är en annan stor del i Nussbaums teori adaptiva preferenser. Adaptiva pre-

ferenser är när förtryck eller umbärande normaliseras och inte ”känns” orättvisa. Det kan 

vara att du lever i en dålig situation, men så gör även dina grannar och du ser inte hur det 

skulle kunna bli bättre så du adapterar dig och nöjer dig med vad du har. Du ser alltså 

ingen mening med att försöka få det bättre då du tror att detta är så bra det kan bli för 

någon i din situation. Det farliga med detta är när man ska mäta utveckling av befolk-

ningens livskvalité så är de mer benägna att svara att de har det mycket bättre ställt än 

vad de egentligen har. Detta blir alltså en felkälla som uppstår i sådana undersökningar.13 

Detta är något Nussbaums kapacitetsteori undviker genom att se till dessa tio centrala 

kapaciteter från person till person och gör en bedömning av hur situationen ser ut. På så 

vis uppstår det inga otydligheter utan man får en bedömning, svart på vitt, hur situationen 

ser ut. Perspektivet med adaptiva preferenser har en del i min kommande analys då detta 

hjälper mig förstå bakgrunden till en aspekt som framgår när man behandlar barns rätt till 

utbildning.  

För att bedöma en persons livskvalité utifrån de ovannämnda centrala kapaciteterna 

finns det en nyckelfråga att ställa. Denna lyder följande: ”Vad har varje person möjlighet 

att vara och att göra?”.14  

2.1.2 Förmågor och kapaciteter 

Förmågor och kapaciteter utgör som ovan nämnt själva grunden för Nussbaums teori. 

Vad Nussbaum gör i sin teori är att hon gör en bedömning av individuellt välbefinnande 

genom att se till hur de sociala förhållandena förhåller sig till en person. Detta är en typ 

                                                                                                                                               

 
11 Nussbaum. Creating Capabilities, s.29-31. 
12 Nussbaum. Creating Capabilities, s.78-79. 
13 Nussbaum. Creating Capabilities, s.81-84. 
14 Nussbaum. Creating Capabilities, s.18. 



 

 10 

av praktisk moralfilosofi som är menad att användas som en policy. Hon sammanför ka-

paciteter med mänskliga rättigheter för att skapa denna policy hon vill att man ska följa. 

Dessa centrala kapaciteter som hon har sammansatt i en lista menar Nussbaum är mänsk-

liga rättigheter.  

Förmågor och kapaciteter avser vad personer faktiskt har möjlighet att göra och 

vara av sådant som är särskilt betydelsefullt för livskvalitén. Alltså bedöms din situation 

av förmågor beroende på vad du kan göra och vara utifrån vad som Nussbaum har listat 

som de tio grundläggande kapaciteter.   

Det finns olika typer av kapaciteter enligt Nussbaum och dessa är: inre kapaciteter 

och yttre kapaciteter.15 Inre kapaciteter handlar om vad en person har lärt sig, vad hon har 

för färdigheter som har tränats upp och liknande. Dessa inre kapaciteter främjas främst 

genom utbildning, interaktion i sociala sammanhang och utveckling genom familjen.16 

Yttre kapaciteter är i sin tur sedan vad samhället tillgodoser eller accepterar.17 När de inre 

och de yttre kapaciteterna fungerar är det kombinerade förmågor. 

För att sätta det i ett sammanhang; du har den inre kapaciteten till att vara politiskt 

aktiv, du har ett rationellt tänkande och kan rösta i val. I detta scenario handlar dina yttre 

kapaciteter sedan om samhället erbjuder att du får rösta i val. Det måste finnas ett val att 

rösta i och det måste vara accepterat att du röstar. Det kan även handla om att samhället 

måste ha bra infrastruktur så att du har möjligheten att ta dig rent fysiskt till vallokalen. 

När de inre kapaciteterna (de förmågor vi har inom oss själva) och de yttre kapaciteterna 

(de samhället främjar eller stödjer) fungerar i harmoni blir de kombinerade förmågor.18 

Om samhället däremot hämmar någon yttre kapacitet så fungerar inte dina kombinerade 

förmågor.19 Kombinerade förmågor är alltså friheter och möjligheter som skapas av en 

kombination av personliga förmågor och den sociala omgivningen.  

Alla dessa förmågor, eller rättigheter, är positiva enligt Nussbaum. Hon menar att 

negativa rättigheter inte existerar då det alltid krävs en handling för att uppnå dessa rät-

tigheter. Nussbaum är genom sin teori väldigt tydlig med att det handlar om att människor 

ska ha möjligheter och friheter till att utvecklas och att ha tillgång till att förbättra sig 

själva som personer, och detta ska tillhandahållas av staterna.20 Att staterna är aktören 

                                                                                                                                               

 
15 Nussbaum. Creating Capabilities, s.21-24. 
16 Nussbaum. Creating Capabilities, s.21. 
17 Nussbaum. Creating Capabilities, s. 21-23. 
18 Nussbaum. Creating Capabilities, s. 20-22. 
19 Nussbaum. Creating Capabilities, s. 21-22. 
20 Nussbaum. Creating Capabilities, s. 116-117. 
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som ska tillhandahålla rättigheter är en stor del i min kommande analys och ett viktigt 

perspektiv som jag ansluter mig till i denna uppsats.  

En annan viktig aspekt av Nussbaums teori är att hon menar att olika människor 

behöver olika medel för att uppnå samma nivå av livskvalité som andra människor. En 

funktionsnedsatt person behöver mer hjälp att uppnå vissa kombinerade förmågor då det 

krävs mer av samhället att realisera dessa.21 Det går inte heller att tillgodose bortfallande 

av en central kapacitet genom att plussa på en annan. Detta är två viktiga stöttepelare i 

Nussbaums teori.  

2.1.3 Utbildning är centralt 

Nussbaums syn på skolans roll i förhållande till en människas kapaciteter är väldigt vä-

sentlig för hennes teori och för mitt arbete i denna uppsats.22  

Nussbaum menar att alla centrala kapaciteter bygger på en oerhört viktig byggsten; 

utbildning. Utbildningen ligger som grund för allt annat som kommer efter i livet.23 Den 

utbildning man tillgodoser barn med ger dem möjligheten att lära sig alla andra följande 

kapaciteter senare i vuxenlivet. Det är det som gör skolan och en bra utbildning så oerhört 

viktigt; eftersom stora delar av ens rättigheter i mån av kapaciteter och förmågor bygger 

på att barn har fått möjligheten att utveckla vissa grundläggande inre kapaciteter som 

stödjer de förmågor de lär sig senare i livet.24 

Det är skolans absolut viktigaste roll; att lägga en grund som möjliggör barns fort-

satta utveckling. Utbildning tillåter barn att förstå sin potential och alla de förmågor och 

kapaciteter de utvecklar senare i livet måste ha en grund att bygga på.25  

Detta perspektiv är det jag adapterar och tar med mig vidare i denna uppsats. Att 

barn i en krissituation inte får denna grundläggande utbildning för att kunna vidareut-

vecklas gör att deras förmågor hämmas av samhället. Deras inre förmågor har inte en 

chans att realiseras då de inte får en utbildning som utvecklar dessa. Vidare får inte barnen 

en chans till kombinerade förmågor då, inte bara deras inre kapaciteter är ouppfyllda, utan 

                                                                                                                                               

 
21 Nussbaum. Creating Capabilities, s. 39-41. 
22 Nussbaum. Creating Capabilities, s.152. 
23 Nussbaum. Creating Capabilities, s.26. 
24 Nussbaum. Creating Capabilities, s.98. 
25 Nussbaum. Creating Capabilities, s.153. 
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även deras yttre kapaciteter inte tillåter att det sker. Detta på grund utav förstörd infra-

struktur, bombade eller nedrasade skolor, eller att samhället inte förser skolorna med lä-

rare.  

Detta menar jag gör att det är ännu viktigare att tillgodose barns rätt till utbildning 

i krissituationer eftersom de behöver mer av detta för att uppnå en bättre livskvalité för 

att komma över tröskelnivån för vad Nussbaum menar är ett gott liv.  

För att förstå den kommande analysen av mitt material så kommer jag se på materi-

alet genom detta teoretiska perspektiv jag just presenterat. Detta teoretiska perspektiv 

hjälper mig att förstå begrepp som utveckling, kapaciteter, förmågor etc. som alla är cen-

trala begrepp när man pratar om barns rätt till utbildning. Funktionen Nussbaums teori 

har för min uppsats är att skapa förståelse och klarhet i min analys av materialet för att 

förklara innebörden av analysen. Detta teoretiska perspektiv presenterar och förklarar 

centrala begrepp som utveckling och mänskliga rättigheter på ett sätt som ger ett nytt 

perspektiv på materialet från Förenta Nationerna som jag kommer adaptera i uppsatsen. 

Jag förhåller mig alltså i samma position som Nussbaum och adapterar hennes perspektiv, 

men anlägger även mitt egna perspektiv senare i diskussionen. Materialets syfte kommer 

således att klarläggas med hjälp av detta perspektiv.  
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2.2 Metod 

2.2.1 Idéanalys  

Ludvig Beckman presenterar i sin bok ”Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av po-

litiska texter och idéer” att det finns tre olika syften för idéanalyser; att beskriva, ta ställ-

ning eller förklara.26 Vad detta innebär är alltså att antingen är syftet att tolka/beskriva 

innebörden av politiska budskap, ta ställning till hållbarheten i politiska budskap, eller 

förklara de konsekvenser som följer på dessa budskap genom en analys. Syftet med ana-

lysen styr vad för typ av metod du väljer att använda. 

 Jag kommer därför i denna uppsats att använda mig av en beskrivande idéanalys 

för att analysera de teoretiska mänskliga rättighetsimplikationerna av mål fyra i Agenda 

2030. Denna typ av idéanalys har som syfte att bearbeta det valda materialet och dra 

slutsatser om vad detta material säger oss.27 Syftet med denna analys är att bearbeta 

materialet genom en analytisk läsning för att dra slutsatser om textens budskap som inte 

framgår av materialet i sig.  

 När man använder sig av en beskrivande idéanalys kommer man alltså ägna sig åt 

att tolka och förstå texten. Genom hela analysen ska man redogöra för sina slutsatser och 

tolkningar och varför man gör de kopplingar man gör. Det är dock viktigt att inte uttrycka 

ett ställningstagande till de frågor som undersöks, utan det handlar om en tolkning av 

materialet i sig självt.28 

 Vidare menar Beckman att det finns diskussioner om hur vidare kontexten till 

materialet spelar roll. Beckman menar att kontextens betydelse för analysen handlar i 

grund och botten om vad för typ av frågeställning forskaren framför,29 och detta beror på 

vilket fokus man har i analysen. Det handlar om att göra ett val; antingen är analysen 

idécentrerad eller aktörscentrerad. Då jag i min analys är intresserad av att undersöka de 

teoretiska mänskliga rättighetsimplikationerna av mål fyra i Agenda 2030, kommer min 

analys att vara av en idécentrerad form då det inte är aktören i sig jag är intresserad av. 

                                                                                                                                               

 
26 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santérus, 

Stockholm, 2005, s.14. 
27 Beckman. Grundbok i idéanalys, s.49. 
28 Beckman. Grundbok i idéanalys, s.50. 
29 Beckman. Grundbok i idéanalys, s.17. 



 

 14 

 När det gäller vilken typ av idéanalys, funktionell eller innehållslig, kommer jag att 

använda mig av en funktionell idéanalys. I en funktionell idéanalys fokuserar man på att 

se till de politiska idéernas ursprung, spridning eller konsekvenser, till skillnad från den 

innehållsliga idéanalysen där man betraktar politiska budskap som en samling argu-

ment.30 Jag kommer i min uppsats ägna mig åt den funktionella idéanalysen då jag ämnar 

se till konsekvenserna av mitt material, inte argumenten eller budskapen. 

 

2.2.2 Kvalitativ metod 

Med en kvalitativ analys omvandlar man data till ”upptäckter”.31 Det handlar om att tyda 

sitt data för att översätta det till upptäckter. Michael Quinn Patton har i sin bok om olika 

metoder av kvalitativ analys tagit fram olika riktlinjer man kan arbeta utefter. Dock bely-

ser han att för varje kvalitativ analys krävs det att man skräddarsyr sin egen undersökning 

till just det syfte man är ute efter.32 Syftet styr analysen även i denna metod. 

Det finns olika typer av metoder för att analysera råa data genom kvalitativa studier. 

Patton förklarar och listar dem som följande:33 

 

Basic research: att bidra till fundamental kunskap och teori. 

Applied research: att belysa ett socialt problem. 

Summative evaluation: att avgöra ett programs effektivitet. 

Formative evaluation: att förbättra ett program. 

Action research: att lösa ett specifikt problem. 

 

Då syftet med min analys är att utvärdera andra delen av mitt primärmaterial som består 

av en rapport från Förenta Nationernas människorättsråd av särskild rapportör för utbild-

ning, har jag valt att arbeta utefter den typ av utvärderande kvalitativ metod som Patton 

benämner ”summative evaluation”. Det råa data jag använder mig av i denna uppsats 

                                                                                                                                               

 
30 Beckman., Grundbok i idéanalys, s.12-13. 
31 Patton, Michael Quinn, Qualitative research & Evaluation Methods, 3. ed., SAGE, London, 2002, 

s.432. 
32 Patton. Qualitative research & Evaluation Methods, s.434. 
33 Patton. Qualitative research & Evaluation Methods, s.213. 
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kommer jag att analysera utefter denna metod då syftet med min uppsats för denna rapport 

är att avgöra programmets effektivitet.34  

När man arbetar utefter denna typ av metod är syftet att studera program, politiker, 

personal, organisationer och övriga produkter. Man gör en utvärdering om subjektet i 

fråga är effektivt och om det ska fortsätta eller om det ska avskaffas.35 

Denna utvärderingsmetod kan kompletteras med att man senare använder sig av en 

”formative evaluation” för att komma med förslag och förbättringar för programmet.36 

Då detta inte tillhör syftet med min uppsats kommer jag enbart att fokusera på den grans-

kande och utvärderande delen. 

För att göra en ”summative evaluation” kommer jag att tolka rapporten utefter me-

ning, syfte samt effektivitet. För att göra detta ska man analysera programmet efter dessa 

fyra olika aspekter: programmets/arbetets process och utfall, kollektiv data, mål-baserat 

omdöme samt att det är riktat mot beslutsfattare.37 Denna typ av utvärdering kan baseras 

på intervjuer, dokument, observationer eller liknande.38 Då jag i min uppsats kommer 

analysera ett dokument där jag utvärderar deras arbete genom att ställa det mot mål fyra 

i Agenda 2030 lämpar sig denna metod för mitt syfte.  

Vidare är det viktigt när man analyserar program att tydliggöra programmets syfte 

för att analysen ska göras klarare.39 

Slutligen för att kunna göra en utvärderande analys måste det finnas vissa kriterier 

man utvärderar arbetet mot. Det måste finnas en måttstock att mäta programmets effekti-

vitet mot.40 Den måttstock jag har valt att utvärdera arbetet av den ovannämnda rapport 

mot är min teoretiska analys av de mänskliga rättighetsimplikationerna av mål fyra i 

Agenda 2030. Denna teoretiska analys kommer vara måttstocken för vad arbetet strävar 

mot, och mot denna kommer jag göra min bedömning/utvärdering.  

                                                                                                                                               

 
34 Patton. Qualitative research & Evaluation Methods, s.218. 
35 Patton. Qualitative research & Evaluation Methods, s.218. 
36 Patton. Qualitative research & Evaluation Methods, s.220. 
37 Patton. Qualitative research & Evaluation Methods, s.149. 
38 Patton. Qualitative research & Evaluation Methods, s.164. 
39 Patton. Qualitative research & Evaluation Methods, s.164. 
40 Patton. Qualitative research & Evaluation Methods, s.542. 
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3 Litteraturöversikt och tidigare 

forskning 

Forskningsläget kring barns rätt till utbildning och fördelarna med detta är enormt stort. 

Det är ett väl utforskat och urlakat ämne. När jag dock fördjupar mig i forskningsläget 

kring barns rätt till utbildning i krissituationer blir forskningsfältet betydligt mer begrän-

sat och mycket mer relevant till det jag ska undersöka i mitt arbete. Några arbeten tar upp 

varför det är viktigt, men det finns dock bara få studier kring varför det inte har en högre 

prioritering.  

Jag har valt att presentera nedanstående studier som relevanta för mitt arbete på 

dem grunder att de behandlar barns rätt till utbildning även i krissituationer, samt att de 

presenterar vissa humanitära bistånd och deras brist på fokus på barns rätt till utbildning 

när det kommer till krissituationer. Jag har valt att presentera fyra olika litterära verk 

under två underrubriker för att dela in dem i de två största forskningsfrågorna för detta 

forskningsområde. Några av nedanstående studier utgår även från Nussbaums teori om 

utveckling.  

 

3.1 Barns rätt till utbildning och varför det är vik-

tigt även i krissituationer 

Den första studien jag valt att presentera är "The Right to Education for Children in Emer-

gencies" av Allison Anderson, Jennifer Hofmann och Peter Hyll-Larsen. Allison Ander-

son är ledande inom detta forskningsämne då hon publicerat ett antal studier inom barns 

rätt till utbildning i krissituationer. I denna studie presenterar de ovannämnda forskarna 

vilka internationella rättsliga dokument som är av största vikt för att med politiska ramar 

och verktyg som utvecklas av det humanitära samfundet att ta itu med barnens rättigheter 

i konflikter och kriser. Dessa forskare belyser vilka dokument som spelar störst roll i att 

ge riktlinjer för att kunna implementera barns rätt till utbildning även i krissituationer 
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samt beskriver dem det nuvarande tänkandet kring rätten till utbildning i nödsituationer.41 

Vidare lyfter de även varför utbildning är en central rättighet att upprätthålla från början 

av en kris samt så ger denna studie en kort introduktion till hur utbildning kan uppfylla 

de förra millennieutvecklingsmålen och utbildning för alla. 

Denna studie menar jag bidrar väldigt mycket till själva förståelsen av detta speci-

fika problem och område som jag i denna uppsats kommer att studera. Den lyfter och 

belyser just varför man bör tillhandahålla utbildning för barn i krissituationer eftersom 

det ger en trygghet och ett skydd som behövs för barnen.42 

Styrkorna med denna studie är att det framgår en nyans av Nussbaums teori när de 

redogör för betydelsen av utbildning av barn för samhället.43 Även att denna studie tar 

upp internationella dokument som beskriver rätten till utbildning i krissituationer är en 

bidragande faktor.44 Svagheterna med denna studie är att den inte ger sin in i diskursen 

för skillnaderna mellan olika utsatta grupper av barn; exempelvis flickor, funktionsned-

satta eller liknande. Då detta är ett stort problemområde har denna tidigare studie missat 

att adressera detta mer.   

Den andra studien jag valt att presentera under denna rubrik är en utvärderande 

studie av implementeringen av INEE Minimun Standards i Uganda efter en krissituation. 

Denna studie, ”An Evaluation of the INEE Minimum Standards for Education in Emer-

gencies, Chronic Crises and Early Reconstruction: A Uganda Case Study”, av Zuki Kar-

pińska är en utvärderande fallstudie av ett utfört implementeringsarbete i Uganda och har 

därmed vissa likheter med min studie. Karpińska har i sin studie använt sig av en specifik 

metod för att ta fram och begrunda svaren av ett frågeformulär från ett ändamålsenligt 

urval av viktiga intressenter.45 De svar Karpińska erhöll ställdes sedan mot en måttstock 

av riktlinjer som ges i forskningsplanen för ”Research Plan for Case Studies on the 

Utilization of Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises, and 

Early Reconstruction” som utvecklats av Applications and Analysis Sub-Group. 

                                                                                                                                               

 
41 Anderson, Allison, Hofmann, Jennifer, och Hyll-Larsen, Peter. "The Right to Education for Children in 

Emergencies." Journal Of International Humanitarian Legal Studies 2, no. 1 (November 2011): 84-126. 

Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed February 25, 2016).  s.86. 
42 Anderson, Hofmann, Hyll-Larsen. "The Right to Education for Children in Emergencies." s.87. 
43 Anderson, Hofmann, Hyll-Larsen. "The Right to Education for Children in Emergencies." s.88. 
44 Anderson, Hofmann, Hyll-Larsen. "The Right to Education for Children in Emergencies." s.89-93. 
45 Karpinska, Zuki, and (INEE) Inter-Agency Network for Education in Emergencies. "An Evaluation of 

the INEE Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction: A 

Uganda Case Study." Inter-Agency Network For Education In Emergencies (June 1, 2008): ERIC, EB-

SCOhost (accessed May 3, 2016). s.4-5. 
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Styrkorna för mitt arbete med denna studie är att jag får en överskådlig bild av hur 

en utvärderande analys inom detta område tas i form samt hur resultatet kan presenteras. 

Denna studie bidrar till detta forskningsområde via att genom en fallstudie belysa arbetet 

av implementering av en viss typ av internationell rätt genom att sätta ett ramverk för hur 

det kan utföras. Vidare ger den en blick på hur arbetet för barns rätt till utbildning ser ut 

i den närmst uppbyggande processen efter en krissituation i ett land. 

Svagheterna med denna studie är att då den är baserad på ett frågeformulär spelar 

den mänskliga faktorn in och svaren kan inte vara helt korrekta.  

 

3.2 Rätten till utbildning en låg prioritet i kris 

och debatten om finansieringen 

Den tredje studien jag valt att presentera är “Educating the human spirit in times of con-

flict: the case of emergency education in Palestine” av J. Mark Halstead och Saida Jaser 

Affounehb. Denna studie lägger mer fokus på fördelarna av utveckling av barnens men-

talitet och själ än på fördelarna rent samhälleligt av barns utbildning i krissituationer.46 

Styrkan hos denna studie är att den fungerar som en brygga för mitt arbete sett 

genom Nussbaums teori om barns utveckling genom utbildning och den mer materiella 

syn som Förenta Nationerna har på samhällets utveckling och uppbyggande genom barns 

utbildning. Denna studie bygger även vidare på och bidrar till den stora diskussionen om 

utbildning kan ses som en del av en humanitär reaktion på en kris, eller om det alltid är 

en utvecklingsfråga.47 Denna debatt har en direkt koppling till det rent finansiella om 

givare enbart ska spendera hjälpmedel på de mest brådskande frågor som mat, husrum 

och rent vatten, eller om utbildning ska få en del av den finansiella hjälpen från början av 

krisen. Svagheterna med denna studie från mitt perspektiv är att den är ganska laddad och 

styrd av känslor. Den är inte objektiv på ett sätt som jag anser är mer passande för arbetet 

kring barns rätt till utbildning.  

                                                                                                                                               

 
46 Halstead, J. Mark, and Saida Jaser Affouneh. "Educating the human spirit in times of conflict: the case 

of emergency education in Palestine." International Journal Of Children's Spirituality 11, no. 2 (August 

2006): 199-215. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 3, 2016). s. 199-201. 
47 Halstead, Saida Jaser Affouneh. "Educating the human spirit in times of conflict." s. 201-204. 
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Den fjärde och sista litteraturen jag vill presentera bidrar även den till det den 

ovanstående diskursen om finansieringen och prioriteringen av utbildning i krissituat-

ioner. Det är Rädda Barnens rapport ”Last in Line,Last in School 2008 - How donors can 

support education for children affected by conflict and emergencies”. Denna rapport har 

styrkan av dokumenterade finansiella fakta, diagram och statistik som underbygger dis-

kussionen om den finansiella hjälpen som tas emot i krissituationer. Denna rapport pre-

senterar fakta på ett mer objektivt sätt än exempelvis ovannämnda studie. Då den finan-

siella aspekten av utbildning i krissituationer är en sådan stor faktor valde jag att presen-

tera denna rapport för att få en bättre bakgrund till varför jag gör min undersökande ut-

värderande studie av arbetet av Förenta Nationernas särskilda rapportör för utbildning. 

Sammanfattningsvis är det rådande forskningsområdet färgat av diskursen hur vi-

dare utbildning ska ses och behandlas som en av de vanliga humanitära reaktionerna på 

en kris eller om utbildning alltid är en utvecklingsfråga, som per definition kommer att 

åsidosättas tills det att krisen är över och situationen har återgått till det normala. Vidare 

domineras detta forskningsområde om varför man ska tillgodose kvalitativ utbildning för 

barn i krissituationer. Dessa studier jag nu presenterat har teorier som jag både ser som 

en tillgång för mitt arbete, och som jag ser som hinder för mitt arbete då även åsikter som 

jag inte samtycker med presenteras. Dessa kommer jag att adressera och diskutera i min 

diskussion. 

Forskningsområdet kring barns rätt till utbildning i krissituationer anser jag är i 

dagsläget medelmåttigt. Den litteratur jag presenterat tar upp viktiga aspekter av detta 

problem, men forskningsområdet är väldigt klent. Litteraturen bortser från många 

aspekter som spelar roll när det gäller detta forskningsområde; exempelvis situationerna 

är olika för barn som är ännu mer utsatta beroende på kön, genusidentitet, funktionshinder 

etc. Detta område är mycket litet och oexploaterat. Vidare är diskursen kring den finan-

siella aspekten av detta problem väldigt vid, men inte konkret. Det är mycket som behövs 

konkretiseras och faktiskt ändras på för att förändringar ska ske.   

I det rådande forskningsområdet kring barns rätt till utbildning i krissituationer för-

söker man definiera och fastställa utbildningens position och rank i skalan om vad som 

är viktigast när en krissituation sker eller har skett. Denna forskning går långsamt framåt 

och behöver mer resurser. Vad jag hoppas att åstadkomma med min studie är att genom 

en granskning av arbetet av Förenta Nationernas särskilda rapportör för utbildning visa 

hur deras arbete gick mot Agenda 2030 och bidra till forskningen genom att påvisa att 

arbetet för barns rätt till utbildning i krissituationer borde ha en högre prioritet eftersom 
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fördelarna är många. Även om fokus i detta arbete inte är på den finansiella aspekten 

kommer jag dock att kommentera denna diskurs i min diskussion eftersom den utgör en 

mycket stor del av rådande forskningsområde för att tillföra mitt perspektiv på denna 

fråga.  
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4 Själva undersökningen 

4.1 Idéanalys av Mål fyra i Agenda 2030 

I nedanstående analys av de mänskliga rättighetsimplikationer som följer på mål fyra i 

Agenda 2030 kommer jag att använda mig av en idécentrerad funktionell idéanalys. Jag 

kommer med hjälp av denna typ av analys förklara de konsekvenser som följer på mål 

fyra i Agenda 2030. Den valda metoden har som syfte att bearbeta det valda materialet 

och dra slutsatser om vad detta material säger oss.48 Jag kommer endast se till de delmål 

av mål fyra som direkt berör grundutbildning för barn, då detta är vad som är relevant för 

min uppsats. Dessa lyder följande:49 

 

4.1”By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and qual-

ity primary and secondary education leading to relevant and effective learning 

outcomes.” 

 

4.5 “By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal ac-

cess to all levels of education and vocational training for the vulnerable, in-

cluding persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulner-

able situations.” 

 

4.7 “By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed 

to promote sustainable development, including, among others, through edu-

cation for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, 

gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global cit-

izenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to 

sustainable development.” 

                                                                                                                                               

 
48 Beckman, Grundbok i idéanalys, s. 49. 
49 UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015. 
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4.a “Build and upgrade education facilities that are child, disability and gen-

der sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning 

environments for all.” 

 

Dessa delmål är relevanta för arbetet med att uppnå visionen om utbildning för alla, men 

vad som står nedskrivet i agendan har vissa implikationer på världen och verkligheten. 

Vad betyder dessa delmål och dess implikationer för barns mänskliga rättigheter? Nedan 

följer min idéanalys av dessa implikationer och vad för konsekvenser som följer på dem. 

Det första delmålet (4.1) har ett klart budskap om vad visionen säger och vad det 

internationella samfundet arbetar med för att uppnå. De mänskliga rättighetsimplikation-

erna som följer av detta delmål är således att inget barn ska exkluderas ur detta arbete. 

Alla barn har rätt till rätten om utbildning. Detta är redan tidigare klarlagt i Convention 

on the Rights of the Child, framför allt i artikel 28 och 29.50 Att man behöver tydliggöra 

det igen i en agenda som arbetar för att säkra alla människors rättigheter, eller kapaciteter 

som Nussbaum menar, anser jag visar på att implementationen inte varit lyckad. Att Ge-

neralförsamlingen valt att explicit skriva ut att det gäller både för pojkar och för flickor 

visar att staterna runt om i världen gör en distinktion på denna grund. Att flickor har det 

svårare att få tillgång till utbildning är en välkänd sanning och i situationer av kris blir de 

ännu mer exkluderade från den akademiska världen. Implikationerna som följer av delmål 

4.1 anser jag blir att de idéer som framgår av detta visar hur viktigt det är att alla ska få 

åtnjuta denna rättighet eller kapacitet, och bör starta ett bättre arbete för en mer lyckad 

implementering. Denna rättighet och kapacitet är av oerhörd vikt för både barn och sam-

hälle och detta framgår av Agenda 2030s framläggning av mål fyra. Denna analytiska 

tolkning baserar jag på hur idén och framförandet av delmål 4.1 är upplagt. Implikation-

erna av detta delmål genom denna idéanalys visar att budskapet i texten är att det måste 

ske ett arbete för att lyckas bättre med implementeringen av alla barns rätt till utbildning. 

Konsekvenserna av denna frasering av budskapet bör sätta i rörelse ett bättre arbete för 

att uppnå detta mål. Då staterna är den aktör som främst har skyldigheten att uppfylla 

detta mål inom sina nationsgränser vänder sig detta budskap till dem och således bör 

                                                                                                                                               

 
50 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, 
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implikationerna av detta delmål fullföljas av de berörda staterna. Tolkat genom Nuss-

baums perspektiv framgår det att utbildning är grundläggande för senkommande för-

mågor och detta framgår av sättet slutet av delmålet är fraserat. Ser man till sista frasen i 

delmålet; ”…education leading to relevant and effective learning outcomes” visar det att 

även Förenta Nationerna ansluter sig till perspektivet om att utbildning är en grundläg-

gande byggsten i enighet med Nussbaums teori då det ska baseras nya förmågor och lär-

domar utöver denna grundläggande utbildning.  

Det andra delmålet i fråga (4.5) vänder sig till barn i utsatta, känsliga situationer. 

Att det internationella samfundet har satt dessa barn i en kategori för sig menar jag visar 

på att detta är ett extra känsligt och svåruppnått mål. Att barn i utsatta situationer får ett 

eget delmål där fokus enkom ligger på dem och deras speciella situation anser jag gör att 

budskapet blir tydligt; dessa barn och deras rätt till utbildning är inte försumbar. Konse-

kvenserna av denna frasering har en påverkan på implikationerna av detta delmål. Att 

man satt dessa barn i en kategori för sig visar tydligt att detta är ett väldigt viktigt delmål 

att uppnå för att alla barn ska få en grundutbildning. Här inkluderas även genderaspekten 

samt funktionsnedsatta. Detta är av stor vikt då situationen för dessa barn är värre i mån 

om att få en bra, kvalitativ grundutbildning i tid av kris. För att uppnå visionen om utbild-

ning för alla barn gäller det att även se till dessa utsatta grupper som annars blir åsidosatta. 

Nussbaums teori ger en guidning om hur man ska arbeta för att tillgodose speciellt utsatta 

barn med en bra, kvalitativ utveckling. Nussbaums menar att i vissa fall krävs det mer 

resurser etc. av staterna att realisera en persons rättigheter än i andra fall. I detta fall med 

dessa utsatta barn så kommer det att krävas mer då de annars faller igenom systemet. 

Ansvaret ligger på staterna och detta perspektiv ansluter också jag mig till.    

Implikationerna som följer av detta delmål bör vara att staterna i krissituationer eller 

i svåra situationer bör stärka sitt arbete för att alla barn ska få en grundläggande kvalitativ 

utbildning. Detta delmål har en stor inverkan på dessa utsatta barns mänskliga rättigheter 

då den explicit riktar sig till dem, och dessa implikationer kommer te sig till deras fördel.  

Det tredje delmålet som är relevant för mitt arbete (4.7) handlar om att lära ut håll-

barhet, mänskliga rättigheter, fred och icke-våld till barn. Implikationerna av detta delmål 

har en ännu större effekt på framtiden än de ovannämnda delmålen. Detta delmål och dess 

implikationer kommer att sträcka sig vidare till de nya generationerna och vidare i fram-

tiden då hållbarhet, mänslika rättigheter, fred och icke-våld är faktorer som påverkar sy-

stem och aspekter världen över. Att kunna motverka krig och konflikt genom utbildning 
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är något som kommer att ha stora implikationer i framtiden. Studier av effekterna av ut-

lärande av icke-våld i skolan visar på att det leder till positiva förändringar i barns age-

rande både i skolan, hemma och i samhället.51 Att detta delmål fått en egen plats i mål 

fyra i Agenda 2030 menar jag visar på att detta mål är speciellt viktigt och konsekvenserna 

som följer på detta blir att det får en större slagkraft och gehör hos det internationella 

samfundet samt hos stater då det sticker ut. Detta baserar jag på placeringen av detta 

delmål i mål fyra samt framställningen av innehållet av delmålet. Det framgår att detta är 

av vikt. Återigen ger Nussbaums perspektiv en tolkning till detta delmål som jag anser 

klarlägger syftet. Att redan i ung år lära ut hållbarhet, mänskliga rättighet, icke-våld etc. 

visar att Förenta Nationerna har en liknande syn på denna typ av utveckling som Nuss-

baum. Att lära ut dessa saker till barn kommer att möjliggöra utvecklingen av andra för-

ståelser och inre kapaciteter för barn som kommer att ha en positiv inverkan på individer 

och samhälle. Här möts den samhälleliga betydelsen av begreppet utveckling som Förenta 

Nationerna har med Nussbaums individuella betydelse på ett sätt som klarlägger att dessa 

perspektiv på begreppet utveckling går ihop. 

Det fjärde och sista delmålet (4a) som direkt rör mitt ämne handlar om skolbygg-

nader och skolmiljö. Att det måste finnas säkra, barnvänliga skolbyggnader där barnen 

kan få sin utbildning på bästa möjliga sätt är väsentligt för att mål fyra i Agenda 2030 ska 

uppnås. Om det inte finns byggnader att tillhandahålla utbildning och undervisning blir 

det inget resultat. Dessa byggnader måste även anpassas till funktionsnedsatta och utsatta 

barn för att de ska vara säkra och för att dessa barn ska ha samma tillgång till undervis-

ning. Skolbyggnader blir i många konfliktzoner ett militärt mål och det sätter detta delmål 

i trångmål.52 Denna del av delmålet är enligt en beskrivande analys väldigt tydlig då det 

framgår vad målet är, men implikationerna framgår av min egen idéanalys av detta del-

mål. Dessa implikationer är enligt min analys att återigen ligger ansvaret på staterna att 

bygga säkra, bra barnvänliga skolor med bra skolmiljö. Konsekvenserna av detta delmål 

bör bli att staterna tar sitt ansvar och bygger skolor som barnen trivs i och som underlättar 

deras utveckling genom utbildning. Detta är sett genom Nussbaums perspektiv ett typex-

                                                                                                                                               

 
51 Bretherton, Di, Collins, Linda Maree och Allard, Andrea, Conflict resolution in children, Lärarhögsko-

lan, Malmö, 1995. s.5. 
52 H.H. Sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned, “Ensuring the Right to Education” i Even in chaos: edu-

cation in times of emergency, red. Cahill, Kevin M. 1st ed., Fordham University Press, New York, 2010. 
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empel på när kombinerade förmågor inte fungerar då de yttre förmågorna inte är reali-

serade av staten. Utvecklingen av barn och deras förmågor förutsätts inte enbart av deras 

inre kapaciteter utan mycket tyngd ligger även på att de ska ha yttre kapaciteter i form av 

säkra skolbyggnader, säkra skolvägar kompetenta lärare etc. för att utvecklas. Nussbaums 

perspektiv på detta delmål tydliggör syftet med varför det finns.  

Implikationerna av alla ovanstående delmål anser jag är att de engagerar och akti-

verar staternas intresse att utbilda barnen så att de får chans att växa och utvecklas. Enligt 

Nussbaum är skolan den grundläggande faktorn som gör all annan utvecklig möjlig. Im-

plikationerna av dessa delmål i mål fyra blir således inte bara staternas ökande engage-

mang som i sin tur leder till realiserandet av barns rätt till utbildning, utan även andra 

aspekter av barns rättigheter så som realiseringen av bevarandet av barns identiteter (ar-

tikel 8 i CRC)53, möjligheten för barn att skapa egna uppfattningar (art 12 i CRC)54, samt 

många andra rättigheter som korrelerar med varandra förverkligas via barns utbildning. 

Här låter Nussbaums perspektiv ge en förståelse för dynamiken mellan kapaciteter som 

är hennes rättigheter. Det finns en dynamik mellan dessa kapaciteter som gör att de kor-

relerar med varandra och utövar påverkan på varandra. Vissa rättigheter möjliggör andra 

rättigheter, och detta är viktigt när det kommer till utvecklingen av barn och deras för-

mågor.   

Denna funktionella idéanalys tillåter mig att analysera idéerna och på så vis konse-

kvenserna och implikationerna av mål fyra i Agenda 2030. Denna analys visade på vad 

som är tänkt att dessa delmål ska uppfylla och har gett mig en måttstock att mäta rapporten 

från Förenta Nationernas särskilda rapportör för utbildning mot för att se hur deras arbete 

går mot detta mål. 
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4.2 Kvalitativ analys av Report of the Special 

Rapporteur on the right to education 

Rapporten ”Right to education in emergency situations - Report of the Special Rapporteur 

on the right to education” är en rapport av sådan karaktär att den beskriver och presenterar 

internationella dokument, relevanta traktater samt konventioner som understödjer barns 

rätt till utbildning. Genom att belysa dessa internationella dokument skapar Förenta Nat-

ionerna en medvetenhet genom rapporten för alla inblandade parter om vad som finns 

nedskrivet och överenskommet om barns rätt till utbildning. Vidare fortsätter rapporten 

att ge riktlinjer och direktiv till stater, organisationer, donatorer etc. som är inblandade i 

att förse barn i krissituationer med en bra, kvalitativ grundutbildning. Jag har i följande 

analys valt att bortse från de stycken som ej är av intresse för mitt arbete i rapporten och 

valt att analysera och fokusera på de delar och stycken som direkt rör mitt intresseområde. 

Detta urval har jag gjort på basis av alla barns rätt till en bra, kvalitativ grundutbildning i 

krissituationer. Jag har valt att bortse de stycken som enkom handlar om högre utbildning, 

då detta inte är min fokuspunkt. Min fokuspunkt är att se till alla barns rätt till en bra, 

kvalitativ grundutbildning speciellt i krissituationer och därför enkom de stycken i rap-

porten som berör detta.  

Nedan följer min kvalitativa analys av rapporten från Förenta Nationernas särskilda 

rapportör för utbildning om rätten till utbildning i krissituationer. Jag kommer kontinuer-

ligt genom analysen ställa denna rapport mot föregående analys av Agenda 2030 som är 

min måttstock för att utvärdera denna rapport.  

För att bearbeta och utvärdera denna rapport kommer jag att analysera rapportens 

mening, syfte och effektivitet enligt Michael Quinn Patton kvalitativa utvärderingsanalys. 

Enligt Pattons metod ska man rätta sig efter dessa fyra olika aspekter: programmets/arbe-

tets process och utfall, dess kollektiv data, om det är ett mål-baserat omdöme samt om 

det är riktat mot beslutsfattare.55 Jag kommer att ställa denna analys och rapportens inne-

börd mot förgående analys av Agenda 2030 för att evaluera rapportens betydelse för ar-

betet att uppnå mål fyra i Agenda 2030.  
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Rapportens mening/betydelse 

Rapportens mening och betydelse för arbetet mot att uppnå mål fyra i Agenda 2030 går 

att utläsas i vart dem placerar sin fokuspunkt. Då denna rapport är en specialrapport som 

riktar sig enkom till barns rätt till utbildning i krissituationer drar jag slutsatsen att denna 

rapport är ensam i sitt slag i att arbeta med just denna specifika aspekt av det stora målet 

att alla barn ska ha en bra, kvalitativ grundutbildning. Att även barn som befinner sig i 

krissituationer ska ha rätten, alltså kapaciteten, till utbildning är en stor del av hur man 

ska kunna uppnå hela mål fyras vision i Agenda 2030. Likaväl krävs det att man ser till 

de än mer utsatta barnen i krissituationer; flickor, funktionsnedsatta, de med annan kön-

sidentitet etc. Rapporten lyfter detta som enskilda stora kategorier som inte går att borste 

från. Det är inte möjligt att utesluta några barn från att uppnå mål fyra enbart för att de 

har det svårare att få sina rättigheter realiserade, utan det kräver mer ansträngningar och 

resurser från det internationella samfundet för att uppnå detta. Detta är en av de tidigare 

nämnda stöttepelarna i Nussbaums kapacitetsteori; vissa människor kräver mer resurser 

för att få sina rättigheter garanterade och detta ska tillhandahållas av staterna.  

Rapportens betydlede för att uppnå mål fyra i Agenda 2030 är att de arbetar för att 

bringa förståelse och uppmärksamhet för det internationella samfundet till dessa barn som 

fått sin utbildning berövad på grund av att dem befinner sig i krissituationer.  Rapporten 

skapar ett enormt medvetande för den tänkta läsaren, som är beslutsfattare världen över, 

för vad som krävs för att realisera denna aspekt och del av det stora målet om alla barns 

rätt till utbildning. Det som rapporten speciellt gör läsaren medveten om är det rent finan-

siella och de resurser som krävs för att realisera denna vision.56 Betydelsen detta har för 

arbetet att uppnå mål fyra i Agenda 2030 är mycket stor. Det som denna rapport gör i 

detta avseende är påtagligt eftersom den visar att det är dem finansiella resurserna som är 

den bristande faktorn och detta kan ha stor inverkan på var de stora beslutsfattarna som 

organisationer, donatorer och stater väljer att lägga sitt finansiella stöd. Då denna medve-

tenhet om bristande resurser når de högre beslutsfattarna kommer förhoppningsvis eko-

nomin omfördelas och mer resurser kommer läggas på barns rätt till utbildning i krissitu-

ationer. Enligt Nussbaum krävs det mer av staterna för att realisera vissa individers rät-

tigheter i vissa situationer och detta är en sådan situation. 
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En annan viktig betydelse rapporten har i att uppnå visionen av mål fyra i Agenda 

2030 är att den belyser det växande intresset och förståelsen av det viktiga med att tillgo-

dose barns rätt till utbildning i krissituationer.57 Vad som kan följa på detta är enligt min 

analys att fler stater, organisationer, donatorer och övriga berörda aktörer förstår det vik-

tiga med att man inte kan försumma barns rätt till utbildning under långa perioder för att 

deras stat eller område har blivit drabbat av en krissituation. Alla dagar som barn går utan 

en bra, kvalitativ grundutbildning har enorma konsekvenser för det barnets utveckling, då 

viktiga aspekter av dess personlighet, dess sinne och tankeverksamhet försummas. Nuss-

baums perspektiv lyfter fram detta på ett sätt som visar hur det påverkar barns framtid. 

Har barnen inte en bra utbildning som grund är det svårt att bygga vidare på sina inre 

kapaciteter för att utvecklas som individer. Att denna rapport berömmer och lyfter fram 

det växande engagemanget kommer i längden leda till mer engagemang och bättre för-

ståelse för vad staterna och övriga berörda aktörer har att vinna på att inte försumma dessa 

utsatta barns rätt till en bra, kvalitativ grundutbildning.  

Vidare är det av betydelse att rapporten väljer att lägga betoning på att rätten till 

utbildning är en mänsklig rättighet och krissituationer inte ska ha makten att medföra 

försummelse av nationella och internationella skyldigheter att garantera mänskliga rättig-

heter.58 Vad denna betoning har för betydelse är att den kommer öka insikten av att rätten 

till utbildning faktiskt är en mänsklig rättighet och att den inte får försummas även i tid 

av kris. Nussbaum låter oss förstå mänskliga rättigheter som de grundläggande kapa-

citeter hon listat och detta perspektiv säger oss att utbildning är centralt. Enligt min analys 

har detta en stor inverkan på arbetet av att uppnå mål fyra i Agenda 2030 då rapporten i 

hög grad tydliggör att rätten till utbildning är en icke-försumbar mänsklig rättighet, som 

i dagsläget lider stora bakslag på grund utav att statusen av denna rättighet inte är högpri-

oriterad, och förhoppningsvis kommer detta leda till en skamkänsla som leder till ökat 

engagemang och högre prioritet hos det internationella samfundet. 

En annan viktig aspekt som rapporten framför i arbetet mot alla barns rätt till ut-

bildning är att den använder både rädsla och skam som två stora motivationsfaktorer för 

att öka engagemanget hos de berörda aktörerna. Detta gör rapporten genom att varna för 
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vad som kan hända om utbildning inte är tillgodosedd,59 samt så uttrycker den hur man 

har misslyckats med att realisera denna rättighet.60 

Betydelsen av att rapporten presenterar och pekar på de internationella dokument 

som visar att rätten till utbildning är en vital mänsklig rättighet61 tillför även till att enga-

gemanget bör öka då man återigen motiverar aktörer genom skam att agera. Detta åter-

kopplar jag till Nussbaums syn på den mänskliga värdigheten. Alla människor ska leva 

över det tidigare nämnda tröskelvärdet och medborgare måste få hjälp att komma över 

detta tröskelvärde. Denna skam som rapporten inbringar anser jag pekar på den mänskliga 

värdigheten och visar att staterna är skyldiga att förse medborgarna med hjälp att komma 

över detta tröskelvärde så att deras värdighet är bibehållen.  

Sammanfattningsvis är rapportens betydelse för arbetet att realisera mål fyra i 

Agenda 2030 att den belyser, motiverar och engagerar de berörda aktörerna till att agera 

annorlunda och ge rätten till utbildning i krissituationer en högre prioriteringsstatus när 

det kommer till humanitärt bistånd och vart den finansiella hjälpen i en krissituation ska 

hamna. 

 

Rapportens syfte 

Syftet med denna rapport är att genom bildning och informering engagera stater, organi-

sationer, donatorer och andra beslutsfattare till att agera annorlunda än vad de gör i dags-

läget. Denna rapport har som syfte att få aktörer att omprioritera vart deras finansiella 

hjälp och resurser går till, för att få dem att rikta denna hjälp och detta stöd mot att uppnå 

den mänskliga rättigheten om alla barns rätt till utbildning; en mänskliga rättighet och 

grundläggande kapacitet som utan vidare blir förbisedd i krissituationer.  

Syftet med denna rapport är även att göra arbetet med att uppfylla barns rätt till 

utbildning i krissituationer bättre och ger därför i slutet rekommendationer till stater, do-

natorer, mellanstatliga samt icke-statliga organisationer hur de behöver arbeta för att 

uppnå målet. Därav presenteras de fyra ”A”. Dessa är; avaliability, accessibility, accept-

bility och adaptability. Dessa ”A” handlar om att se till att tillgång till utbildning ska 

finnas, det ska garanteras tillträde till utbildning, det ska finnas utbildning i förebyggande 
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av katastrofer, samt att återupptagande av skolan ska ske snarast möjligt i kris.62 Rappor-

ten skapar medvetenhet om dessa mål som syfte att bringa staterna att agera för dessa. 

 

Rapportens effektivitet 

Då rapporten är från 2008, kan jag se rapportens effektivitet utifrån om detta problem 

kvarstår när de tog fram de nya målen för Agenda 2030. Då delmål fem i mål fyra i 

Agenda 2030 explicit uttrycker att man måste arbeta vidare för att uppnå barns rätt till 

utbildning i ”vulnerable situations” kan jag således dra slutsatsen att om denna rapport 

varit mer effektiv och haft en större inverkan på världen hade detta delmål inte behövs stå 

med så pass explicit som det gör i agendan. Dock anser jag att denna rapport mycket väl 

har bidragit till ett bättre arbete för att uppnå denna vitala mänskliga rättighet och kapa-

citet, bara inte i den utsträckning som var önskvärt.  
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5 Analys och diskussion 

5.1 Analys 

Som ovanstående analys visar har mål fyra i Agenda 2030 vissa mänskliga rättighets-

implikationer som ska ha inverkan världen över för alla barn som går miste om en bra, 

kvalitativ grundutbildning på grund av att de befinner sig i krissituationer. Dessa impli-

kationer trädde fram i min analys som följande; barns rätt till utbildning uppmärksammas 

mer, förståelsen för att det är en mänsklig rättighet (en grundläggande kapacitet) man 

försummar ökar, stater och övriga aktörer blir mer medvetna och engagerade i denna sak, 

samt att det som följer på detta är att barn i krissituationer förhoppningsvis kommer få sin 

rätt till utbildning tillgodosedd när medvetenheten om vad de går miste om ökar.  

Dessa rättighetsimplikationer har stora följder för framtiden. Att tillgodose dessa 

barn med en bra kvalitativ grundutbildning skapar inte bara förutsättningar för dem, utan 

även för samhället och nästkommande generationer. Utbildning lägger en grund för en 

bra utveckling för både barn och samhälle. Enligt Nussbaum lägger utbildningen främst 

grund för barns utveckling. Denna utveckling Nussbaum pratar om är placerad mer på en 

individnivå än den syn som framgår i mitt primärmaterial från Förenta Nationerna. Nuss-

baums lägger vikt på barns utveckling av förmågor och kapaciteter genom utbildning och 

vad detta har för betydelse för deras kapaciteter i framtiden, medan vad som framgår av 

min ovanstående analys är att i primärmaterialet belyser Förenta Nationerna samhällets 

utveckling genom barns utbildning. Denna syn har ett lite annorlunda perspektiv än Nuss-

baums, men är inte desto mindre sann. Jag menar att båda dessa olika syner på utveckling 

hänger ihop. Vad Nussbaum menar är utveckling hos en befolkning och en nation är när 

befolkningen får fler grundläggande kapaciteter tillgodosedda utifrån den listan hon pre-

senterar. Ju fler grundläggande kapaciteter du åtnjuter, desto bättre har du det och desto 

mer avancerar utvecklingen för dig. Vad som framgår av mitt primärmaterial är däremot 

att utveckling handlar om utveckling av staten eller samhället i sig, inte befolkningens 

utveckling. I min analys av rapporten framgår det att samhället gagnas av att barn i kris-

situationer får en bra kvalitativ grundutbildning, men det är inte denna typ av utveckling 
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Nussbaum menar. Jag vill däremot påstå att dessa olika former av utveckling är starkt 

sammankopplade. Barns rätt till utbildning och de kapaciteter dem utvecklar genom ut-

bildning kommer har stor inverkan på samhället. Barn formar framtiden, och desto bättre 

utvecklade barns kapaciteter är genom en bra kvalitativ grundutbildning, desto bättre 

kommer deras senare kapaciteter utvecklas och i längden kommer detta bidra till ett bättre 

fungerande samhälle då det är mer välutvecklade människor som formar det. Detta är 

alltså ”bryggan” och kopplingen mellan till Förenta Nationernas mening av utvecklig för 

stater och Nussbaums mening av utveckling för befolkningen i stater. Mitt egna perspek-

tiv i frågan om utveckling är densamma som Nussbaums. Jag håller samma perspektiv 

om att utbildning lägger grund för barns fortsatta utveckling av de inre kapaciteterna och 

att staterna är de stora aktörerna som ska tillgodose denna rättighet. Dock vill jag mena 

att även Förenta Nationernas perspektiv på utveckling är av starkt vikt för denna fråga då 

detta perspektiv går in Nussbaums som ovan visat. 

Nussbaums teoretiska perspektiv belyser hur utveckling ses på olika sätt och hur 

dessa syner varierar. Genom att utvärdera, granska och noggrant undersöka rapporten om 

arbetet av Förenta Nationernas särskilda rapportör för utbildnings betydelse för Agenda 

2030 och de mänskliga rättighetsimplikationer som det medför genom Nussbaums teori 

har flera aspekter klarlagts. Att göra förmågor till funktioner inte det viktigaste; men möj-

ligheten ska finnas. Det gör det inte i detta fall. Barns kombinerade förmågor i krissituat-

ioner fungerar inte då samhället inte möjliggör det. Barn i dessa situationer har de inre 

kapaciteterna att läsa och lära sig i skolan, men de får inte den möjligheten då det bland 

annat inte finns säkra vägar att ta sig till skolan på, det finns ingen skola att ta sig till, eller 

det finns inte några lärare på plats att förse barnen med utbildning. Genom Nussbaums så 

kallade adaptiva preferenser får vi förståelse för varför barns föräldrar accepterar detta. 

Att man låter sina barn gå utan utbildning skulle aldrig accepteras annars, men på grund 

utav de rådande omständigheter och att man inte ser hur det skulle kunna bli bättre så 

adapterar de sig till situationen och nöjer sig med vad de har. Det farliga med detta i en 

situation som denna är att när donatorer, stater och övriga aktörer ska bestämma vart det 

humanitära biståndet ska gå kommer befolkningen i kris inte reagera på bortfallandet av 

många mänskliga rättigheter, eller kapaciteter, utan istället svara att dem har det mycket 

bättre ställt än vad dem egentligen har. Detta blir en felkälla som leder till att de stora 

aktörerna bortser från hur dessa människor de facto lever, och lägger sina resurser någon 

annan stans. Detta på grund utav adaptiva preferenser. Jag ansluter mig själv till denna 

förklaring om varför människor finner sig i vissa tillsynes horribla situationer. Adaptiva 
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preferenser menar jag är mycket sanna och i situationer som dessa ger dem en förklaring 

till varför människor förhåller sig på ett visst sätt i vissa situationer som annars är oför-

ståeligt.  

Rapporten framgick vara av väldig betydelse för Agenda 2030 utifrån Nussbaums 

perspektiv, och detta framgick av föregående analys, men jag är kritisk till dess slagkraft. 

Denna rapport ger förslag, riktlinjer och en vision om hur arbetet mot att barn i krissitu-

ationer ska få sin mänskliga rättighet om utbildning tillgodosedd ska utföras, men jag 

anser att det är lite svagt. Vad rapporten gör enligt min ovanstående analys är att den 

belyser, motiverar och engagerar de berörda aktörerna till att agera annorlunda och ge 

rätten till utbildning i krissituationer en högre prioriteringsstatus när det kommer till hu-

manitärt bistånd och vart den finansiella hjälpen i en krissituation ska hamna. Det är ett 

viktigt arbete som rapporten utför som gör att utvecklingen om arbetet kring barns rätt till 

utbildning även i krissituationer går framåt, men är den slagkraftig nog? Jag vill mena att 

rapportens arbete inte är tillräckligt i sig självt utan det behövs mer understödjande arbete 

av andra aktörer för att de facto genomföra rapportens och Agenda 2030s vision.  

Utifrån Nussbaums perspektiv på rapporten från Förenta Nationernas särskilda rap-

portör för utbildnings arbete i relation till Agenda 2030 har denna rapport utgjort en start 

på dessa barns framtida utveckling och på så vis haft en inverkan på samhällets utveckl-

ing. Att denna rapport tydligt belyser de speciella omständigheterna som råder vid krissi-

tuationer och vad det har för betydelse för barns rätt till utbildning går att konkretisera 

vidare genom Nussbaums perspektiv. Att barn även i dessa situationer behöver utbildning 

för att utveckla sina nästkommande kapaciteter är inte svårt att förstå, men att tillgodose 

dem det är en utmaning. Att se till barns utveckling och utbildning i dessa speciella situ-

ationer utgör en stor del av att uppnå mål fyra i Agenda 2030. Att uppfylla barns rätt till 

utbildning i ett land med bra ekonomi, bra infrastruktur och bra styre är inte vad som 

fattas för att uppnå mål fyra i Agenda 2030; detta är redan på god väg. Den stora utma-

ningen ligger i att säkerställa barns rätt till utbildning i krissituationer för att kunna uppnå 

mål fyra i Agenda 2030 och det är vad Förenta Nationernas rapport om utbildning i kris-

situationer försöker åstadkomma.  

Det framgår även att situationen skiljer sig mer för barn i krissituationer beroende 

på kön, genusidentitet, status, eller om de är funktionsnedsatta. Denna distinktion görs i 

Agenda 2030 där Generalförsamlingen tydliggör att även dessa utsatta barns ska inklud-

eras. Detta medför vissa andra aspekter som att tillhandahålla en säker skolmiljö, en skola 

anpassad för funktionsnedsatta etc. för att realisera deras rättigheter.  
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Vidare visade min kvalitativa idéanalys av mitt primärmaterial på att intresset finns 

hos det internationella samfundet att förbättra arbetet på detta känsliga område om barns 

rätt till utbildning i krissituationer. Vad som krävs är dock mer information om det rå-

dande läget och vad som behövs för att förbättra det.   

5.2 Diskussion 

Föreställningar jag hade med mig i mitt arbete var om något lite naiva. Jag gick in i detta 

arbete med föreställningen att mycket arbete, diskussioner och resurser lades ner på arbe-

tet med att uppnå alla barns rätt till utbildning. Jag blev inte positivt överraskad när jag 

märkte att det var mycket bristande. Att genom mitt arbete upptäcka att många grupper 

av barn missunnas deras rätt till utbildning på grund av att deras stater har hamnat i kris 

var ett hårt uppvaknande. Detta arbete fick mig att närmare granska hur situationen ser ut 

i verkligheten samt hur arbeten utförs med att uppnå visionen om att alla barn har rätt till 

utbildning.  

Då jag i mitt arbete har utgått från Nussbaums perspektiv ger detta det speciella 

perspektivet på barns utveckling genom utbildning och detta har satt sin prägel på mitt 

arbete. Detta gav mig möjlighet att se kopplingen mellan staters syn på utveckling och 

det teoretiska perspektiv på utveckling Nussbaum bidrar med. Hade jag istället valt en 

mer finansiell ingång, som också hade fungerat, som exempelvis Peter Singer hade jag 

kunnat adressera det rent finansiella aspekterna av att lösa detta problem. De finansiella 

aspekterna utgör i min uppfattning den största delen av diskursen och rådande forsknings-

läget kring barns rätt till utbildning även i krissituationer men mer arbete skulle behövas 

på detta område då diskursen inte ger något resultat. Jag menar att ser man istället resur-

serna som läggs på barns rätt till utbildning i krissituationer som en investering i barnen 

och i samhället kommer det att löna sig. Rent finansiellt kommer staterna att dra vinst i 

det låga loppet om man prioriterar rätt. Vad jag anser behövs är att adressera och ompri-

oritera placeringen av barns rätt till utbildning i krissituationer när det gäller resurser för 

de humanitära hjälper som följer på en krissituation, för detta kommer att löna sig lång-

siktigt. Mer arbete och studier hade varit nödvändigt inom detta område. 

Vidare undersökningar och studier bör göras på distinktion på basis av barns kön, 

genusidentitet, status, eller om de är funktionsnedsatta då dessa barn är om möjligt ännu 

mer utsatta och exkluderade från en bra, kvalitativ grundutbildning i krissituationer. Detta 
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är en enorm aspekt som tidigare litteratur inte har adresserat tillräckligt. Mer studier och 

arbete bör utföras kring barns rätt till en högre utbildning än grundutbildning. I dagsläget 

läggs mer fokus på barns rätt till grundutbildning i krissituationer än på övrig utbildning. 

Detta var något som jag starkt reagerade på i detta arbete och något som jag anser måste 

belysas för framtida studier.  

I de tidigare nämnda studierna och litteratur om forskningen på detta område om 

barns rätt till en bra, kvalitativ utbildning nämnde jag att det fanns perspektiv liknande 

Nussbaums som i relation till detta arbete som stödjer min studie, men att det även fanns 

perspektiv som jag ej höll med om. Dessa perspektiv handlar om den ovanstående dis-

kursen om vart de finansiella hjälperna ska hamna. Jag menar att utöver mat, vatten och 

boende är utbildning något vitalt för barn och deras framtid, samt att barns utveckling är 

viktigare än staternas utveckling men att dessa i högst grad är sammankopplade. Rädda 

Barnens rapport tydliggör mina åsikter om att finansieringen bör öka kraftigt för barns 

rätt till utbildning i krissituationer.  

Avslutningsvis var nya frågor som uppkom hur man skulle kunna optimera arbetet 

som rapporten påbörjade. Rapporten från Förenta Nationernas särskilda rapportör för ut-

bildning anser jag utgjorde ett viktigt startskott som satte igång en större medvetenhet och 

större motivation att uppnå visionen om alla barns rätt till en bra, kvalitativ utbildning 

som Agenda 2030 strävar mot, men det skulle krävas mer arbete. Detta behöver studeras 

och adresseras mycket mer inom en snar framtid för att tillgodose dessa utsatta barns 

mänskliga rättighet till en bra, kvalitativ grundutbildning.  
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