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1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING 
Denne delrapport behandler nogle af de menneskeretlige udfordringer på 
uddannelsesområdet, som Danmark står over for. Udfordringerne er udvalgt af 
Institut for Menneskerettigheder, fordi de i) har betydning for mange borgeres 
uddannelsesvalg og kompetencer eller ii) rammer nogle grupper i 
uddannelsessystemet særligt hårdt. De udvalgte udfordringer er: 
 

 Inklusion  

 Tilgængelighed  

 Undervisning i dansk som andetsprog og modersmålsundervisning  

 Frafald på erhvervsuddannelserne blandt etniske minoritetsdrenge 

 Mobning 

 Handlingsplan for undervisning i menneskerettigheder 
 

Delrapporten behandler primært grundskoleområdet og 
ungdomsuddannelserne, men berører også de videregående uddannelser samt 
voksen- og efteruddannelser. Delrapporten behandler overordnet to områder, 
henholdsvis retten til uddannelse for alle, herunder for personer med særlige 
problemstillinger, og undervisning i menneskerettigheder for alle børn i 
folkeskolen samt på de uddannelser, hvor der uddannes faggrupper, hvor viden 
om menneskerettigheder kan have særlig betydning.  
 
Uddannelse i menneskerettigheder er eksempelvis relevant i forhold til 
folkeskolelærere og pædagoger, da folkeskolen har børns generelle dannelse for 
øje og skal forberede børnene til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 
et samfund med frihed og folkestyre. 
 
I forhold til retten til uddannelse behandler delrapporten forskellige udfordringer 
i forhold til at sikre, at eksempelvis personer med handicap og etniske 
minoriteter har mulighed for at få en uddannelse på lige vilkår med andre.  
 

KAPITEL 1 

 

  

1 OVERBLIK 



 

7 

Der henvises også til statusrapportens delrapporter om ”Børn” og ”Køn”, der 
begge behandler spørgsmål i tilknytning til uddannelse. For en introduktion til 
menneskerettighederne henvises til delrapporterne ”Introduktion til 
Menneskeretten” og ”Gennemførelse af Menneskeretten”. 



 
 
 
 

 

 

2.1 RETTEN TIL UDDANNELSE 
Artikel 26 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne fra 1948 
indeholder en ret til undervisning for enhver. Undervisningen skal være gratis og 
obligatorisk på grundskoleniveau, og forældre har ret til at vælge den form for 
undervisning, som deres børn skal modtage. Verdenserklæringen er ikke juridisk 
bindende for medlemsstaterne. 
 
En række juridisk bindende dokumenter regulerer retten til uddannelse. Mest 
centralt står FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 
(ØSKR). Af ØSKR artikel 13 fremgår, at staterne anerkender enhvers ret til 
uddannelse. Det fremgår blandt andet af bestemmelsen, at staterne – for at 
opnå den fulde virkeliggørelse af denne rettighed – skal gøre undervisning på 
grundskoleniveau gratis og obligatorisk for alle, skal arbejde for at gøre 
uddannelser svarende til de danske gymnasiale, tekniske og erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser alment tilgængelige samt sikre lige adgang til 
professionsrettede mellemlange og videregående uddannelser på grundlag af 
evner.1 Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at uddannelse skal tage sigte på 
menneskets fulde personlige udvikling og erkendelse af dets værdighed samt på 
at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder.2 Konventionen fremhæver således, at uddannelse ikke blot er 
en ret i sig selv, men også et middel til at realisere andre menneskerettigheder.  
 
Retten til uddannelse hører til den kategori af menneskerettigheder, der 
betegnes som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Disse rettigheder er 
ofte formuleret anderledes end borgerlige og politiske rettigheder. De er ofte 
ikke formuleret som en individuel rettighed, men som en ”mål og middel-
rettighed”, hvor beskyttelsen af en specifik rettighed angives som mål, og hvor 
statens forpligtelse til at tage alle passende skridt med henblik på at sikre denne 
rettighed angives som middel.3 Af ØSKR fremgår eksempelvis, at staterne 
anerkender enhvers ret til uddannelse, og at staterne vil træffe de passende 
foranstaltninger til at sikre den fulde virkeliggørelse af denne ret.4 
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Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder må i vidt omfang søges opnået 
gradvist og fremadskridende via blandt andet politiske og lovgivningsmæssige 
tiltag.5  

 

FN’s komité om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ØSKR-komitéen) 
har i en generel kommentar om fortolkningen af ØSKR udtalt, at 
medlemsstaternes forpligtelse til at sikre den fremadskridende fulde 
virkeliggørelse af rettighederne i ØSKR både indebærer en handleforpligtelse og 
en resultatforpligtelse.6 Handleforpligtelsen fremgår af artikel 2(1), som 
forpligter staterne til at ”træffe forholdsregler” og ”at tage skridt” til at sikre den 
fulde virkeliggørelse af rettighederne, mens resultatforpligtelsen – ”den fulde 
virkeliggørelse” – forudsætter, at indsatsen rent faktisk har effekt. Komiten har 
udtalt, at staterne forventes at handle hurtigt og effektivt, men at 
handleforpligtelsen også må ses i lyset af statens tilgængelige ressourcer. Staten 
er forpligtet til at anvende det maksimale af de tilgængelige ressourcer på at 
virkeliggøre konventionens rettigheder. Da staternes fulde virkeliggørelse af 
ØSKR må ske ”fremadskridende”, kræver det ifølge ØSKR-komitéen tungtvejende 
grunde for, at en medlemsstat kan retfærdiggøre, at beskyttelsesniveauet for en 
rettighed bevidst sænkes. 

 

ØSKR-komitéen anser rettighederne for at indeholde en kernebeskyttelse, som 
angiver et minimumsniveau for den menneskeretlige beskyttelse. Dette 
minimumsniveau er staterne forpligtet til at sikre allerede ved konventionens 
ikrafttrædelse, og minimumsniveauet er således som udgangspunkt ikke en 
målsætning, der skal opnås gradvist.7 I forhold til retten til uddannelse fremgår 
det i en særskilt bestemmelse i ØSKR, at stater, der ikke ved tiltræden til 
konventionen har været i stand til at sikre gratis og tvungen 
grundskoleundervisning, er forpligtede til at sikre dette gennemført inden for en 
kortere årrække. Gratis og tvungen grundskoleundervisning må betragtes som et 
minimumsniveau, som alle stater som udgangspunkt skal yde for at leve op til 
konventionen.8  

 
FN’s børnekonvention (Børnekonventionen) beskytter barnets ret til 
uddannelse.9 Børnekonventionen opstiller – ud over retten til gratis og 
obligatorisk grundskoleundervisning – en række mål for barnets uddannelse, 
eksempelvis at barnets uddannelse er med til at udvikle dets personlighed, 
evner, psykiske og fysiske formåen samt fremmer respekt for 
menneskerettighederne og barnets egen kulturelle identitet, sprog og værdier.10  
 



 
 
 
 

 

 

For at opnå dette må lærere have viden om sproglig og kulturel mangfoldighed 
samt være i stand til at anvende denne viden i praksis. Børnekonventionen 
forpligter også Danmark til at udbrede kendskabet til konventionens principper 
og bestemmelser til både børn og voksne.11 
 
FN’s børnekomité har udgivet en generel kommentar om Børnekonventionens 
artikel 29 vedrørende barnets ret til uddannelse. Kommentaren lægger vægt på, 
at de menneskeretlige værdier skal gennemstrømme skolehverdagen og 
undervisningen. Efter komitens opfattelse opfylder et land ikke kravene i 
bestemmelsen, hvis skolen tillader mobning eller vold i skolen.12  
 
Handicapkonventionen understreger, at personer med handicap har ret til 
uddannelse, og at staten skal sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle 
niveauer. Konventionen fastslår, at uddannelse har flere formål, blandt andet at 
opnå alle menneskers fulde personlige udvikling og at gøre det muligt for 
personer med handicap at deltage i samfundet på lige vilkår med andre.13 
Konventionen giver en række anvisninger til, hvordan et inkluderende 
uddannelsessytem skal virkeliggøres. Personer med handicap må eksempelvis 
ikke udelukkes fra det almindelige uddannelsessystem på grund af deres 
handicap. Ifølge Handicapkonventionen har børn med handicap ret til at 
modtage undervisning på skoler i deres lokalsamfund på lige vilkår med andre 
børn. Hertil kommer, at der skal foretages en tilpasning i forhold til de særlige 
behov, som måtte følge af et handicap.14 
 
Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) 1. tillægsprotokol, 
artikel 2, fastslår, at ingen må nægtes retten til uddannelse. Retten til 
uddannelse er dog ikke en absolut rettighed og kan således underkastes 
begrænsninger. 
 
EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder (EU-chartret) fastslår ligeledes, at 
enhver har ret til uddannelse samt adgang til erhvervs-, efter- og 
videreuddannelse.15  
 
Både ØSKR, EMRK og EU-chartret anerkender, at forældre har ret til at sikre sig, 
at deres børn undervises i overensstemmelse med deres egen religiøse, 
filosofiske og pædagogiske overbevisning.16 
 
LIGEBEHANDLING OG DISKRIMINATION 
Danmark har tilsluttet sig en række internationale konventioner, som vedrører 
diskrimination og ligebehandling af særlige persongrupper, og som også er af 
relevans for uddannelsesområdet. Ud over ØSKR, Børnekonventionen, 
Handicapkonventionen, EMRK og EU-chartret, der alle indeholder 
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diskriminationsforbud i forhold til konventionernes rettigheder, vedrører det 
blandt andet FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination 
(Racediskriminationskonventionen), FN’s konvention om afskaffelse af alle 
former for diskrimination mod kvinder (Kvindekonventionen) og FN’s konvention 
om rettigheder for personer med handicap (Handicapkonventionen). FN’s 
konvention om borgerlige og politiske rettigheder indeholder tillige et generelt 
diskriminationsforbud. 
 
Racediskriminationskonventionen fremhæver staters pligt til at gennemføre 
øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at bekæmpe fordomme, der fører 
til racediskrimination. Konventionen forpligter også stater til at fremme 
forståelse, fordragelighed og venskabelige forhold mellem nationer og etniske 
grupper – i særdeleshed inden for undervisning, uddannelse, kultur og oplysning 
– samt at udbrede de formål og principper, der er indeholdt i konventionen, i FN-
pagten og i Verdenserklæringen.17  
 
Kvindekonventionen forpligter stater til at sikre lige betingelser for vejledning om 
uddannelsesvalg samt at sikre lige adgang til at studere og tage eksaminer ved 
undervisningsinstitutioner af enhver art. Denne ligestilling skal sikres på alle 
uddannelsesniveauer, det vil sige grundskoler, ungdomsuddannelser og 
mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelse.18 
 
EU har også fokus på at regulere adgangen til uddannelse uden diskrimination. 
Den mest omfattende beskyttelse mod diskrimination på uddannelsesområdet 
findes på området for race og etnisk oprindelse. EU har blandt andet vedtaget 
direktivet om etnisk ligebehandling, som har til formål at sikre et fælles 
mindstemål af retsbeskyttelse mod diskrimination på grund af race eller etnisk 
oprindelse i EU’s medlemsstater. Forbuddet dækker diskrimination på baggrund 
af race og etnisk oprindelse inden for al offentlig og privat virksomhed, herunder 
uddannelse, det vil sige uddannelsestilbud udbudt i både det non-formelle 
uddannelsesystem samt på alle niveauer i det formelle uddannelsesystem.19 
 
EU’s beskyttelse mod diskrimination på baggrund af køn er reguleret i direktivet 
om ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med beskæftigelse og 
erhverv.20 Beskyttelsen omfatter adgang til alle typer af og niveauer for 
erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og 
omskoling, herunder praktisk arbejdserfaring.21 Uddannelsesområdet er derimod 
undtaget fra direktivet om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med 
varer og tjenesteydelser.22 
 
Endelig er direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
centralt i forbindelse med adgang til alle typer af og niveauer for 



 
 
 
 

 

 

erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og 
omskoling.23 Direktivet beskytter mod diskrimination på baggrund af flere 
diskriminationsgrunde, herunder religion eller tro, handicap, alder og seksuel 
orientering.24 
 
EU-direktiverne forbyder såvel direkte som indirekte diskrimination, chikane 
samt instruktion om at diskriminere. Dette beskrives nærmere i afsnit 3.4 
nedenfor.25 

2.2 RETTEN TIL UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER 
Der findes ikke en individuel ret til undervisning i menneskerettigheder. De 
internationale menneskerettighedskonventioner indeholder dog som hovedregel 
en pligt for stater til at udbrede kendskabet til de principper og standarder, der 
er indeholdt i konventionerne,26 samt til at udbrede kendskabet til 
menneskerettighederne generelt. Eksempelvis bliver det understreget i ØSKR, at 
retten til uddannelse skal tage sigte på at styrke respekten for 
menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder.27  
 
Kendskabet til menneskerettighederne er afgørende for, at en effektiv 
menneskerettighedsbeskyttelse og en lang række anbefalinger fra internationale 
menneskerettighedsorganer understreger, at undervisning i 
menneskerettigheder er en forudsætning for realiseringen af 
menneskerettighederne. Der er tillige indgået en række politiske aftaler, 
handleplaner og programmer i både FN- og Europarådsregi om at styrke og 
fremme retten til undervisning i menneskerettigheder.28 
 
På Verdenskonferencen i Wien i 1993 blev der sat særligt fokus på undervisning i 
menneskerettigheder.29 Siden har FN og Europarådet introduceret en række 
dokumenter og programmer, der specifikt sætter fokus på at styrke undervisning 
i menneskerettigheder på nationalt niveau. Dokumenterne har ikke bindende 
karakter, men er anbefalinger til staterne, der uddyber og fortolker, hvorledes 
undervisning i menneskerettigheder indgår i de retligt bindende menneskeretlige 
konventioner. Mest centralt står FN’s Verdensprogram om undervisning i 
menneskerettigheder. Fælles for programmets faser og dertilhørende 
handlingsplaner er, at disse dels indeholder politiske forpligtelser for staterne til 
at indarbejde undervisning i menneskerettigheder i uddannelserne, og dels 
handler om at afklare pædagogisk og didaktisk, hvad undervisning i 
menneskerettigheder er.30  
 
FN’s generalforsamling vedtog i 2011 FN’s erklæring om uddannelse og 
undervisning i menneskerettigheder. Erklæringen er ikke juridisk bindende, men 
understreger, at staterne politisk vil forpligte sig til at gennemføre undervisning i 
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menneskerettigheder og derved styrke konkrete færdigheder, viden og 
refleksioner over holdninger og værdier.31  
 
Erklæringen opdeler undervisning i menneskerettigheder på tre niveauer: 
 

 Undervisning ’om’ menneskerettigheder, der indebærer viden og 
forståelse for menneskerettighedsnormer og principper og for de 
mekanismer, der skal beskytte menneskerettighederne 

 Uddannelse ’til’ fremme af menneskerettigheder, der indebærer 
udvikling af færdigheder og kompetencer til at nyde og udøve egne 
rettigheder og til at respektere og opretholde andres rettigheder 

 Undervisning ’gennem’ menneskerettigheder, der indebærer læring, som 
respekterer både elevers og læreres rettigheder, og som sikrer et 
inkluderende læringsmiljø.32 

 
Af erklæringen fremgår, at stater bør sikre passende undervisning i 
menneskerettigheder for professionnelle, som agerer på vegne af staten.33 
Medlemsstaterne bør ifølge erklæringen tage skridt til at styrke undervisning i 
menneskerettigheder gennem vedtagelse af lovgivning og administrative 
foranstaltninger. Evalueringen af disse tiltag bør ske i tæt samråd med relevante 
aktører fra blandt andet den private sektor, civilsamfundet og nationale 
menneskerettighedsinstitutioner. Erklæringen anbefaler videre, at stater 
anerkender nationale menneskerettighedsinstitutioners vigtige rolle i denne 
proces – for eksempel i forhold til en koordinerende indsats. Endelig bør stater 
sikre fyldestgørende grund-, efter-, og videreuddannelse af lærere og andre 
undervisere i undervisning i menneskerettigheder – også i private 
uddannelsesinstitutioner, der agerer på vegne af staten. 



 
 
 
 

 

 

3.1  DEN DANSKE UDDANNELSESLOVGIVNING 
 
FOLKESKOLEN 
Det følger af grundloven, at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til 
fri undervisning i folkeskolen.34 For børn er undervisning på grundskoleniveau 
således både en ret og pligt. 
 
Folkeskoleloven udgør den retlige ramme om den uddannelse, det enkelte barn 
har ret til at modtage i Danmark.35 Uanset om der er tale om undervisning i den 
kommunale folkeskole eller i en privat grundskole, friskole eller i eget hjem, er 
undervisningen underlagt folkeskolelovens bestemmelser. Kravet til den 
undervisning, der tilbydes andre steder end i de kommunaler folkeskoler, er, at 
den skal stå mål med den undervisning, der almindeligvis tilbydes i landets 
kommunale folkeskoler.36 
 
Kommunalbestyrelsen har ligeledes ansvaret for kommunens skolevæsen og skal 
derfor sikre kvaliteten af de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt 
fastsatte mål.37 I relation til nationale fastsatte mål for dannelse og 
menneskerettigheder i folkeskolen fremgår det af folkeskolelovens 
formålsparagraf, at ”folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 
medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens 
virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.38 I 
formålsparagraffen for de private og frie skoler fremgår det eksplicit, at skolen 
har til formål at undervise i menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene.39 
 
UNGDOMSUDDANNELSER 
Ungdomsuddannelserne er gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. 
Det vil sige uddannelser, som folkeskolens elever har mulighed for at søge om 
optagelse på efter 9. eller 10. klassetrin. De gymnasiale uddannelser er boglige 
uddannelser og indbefatter STX, HF, HTX, HHX, HFE og valgfag. 
Erhvervsuddannelser er praktisk betonede uddannelser og kan tage mellem 1,5 
år og 5,5 år.40 Der findes i 2014 i alt 108 forskellige erhvervsuddannelser i 
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Danmark. Ungdomsuddannelserne og de specifikke retninger er reguleret i en 
lang række love og bekendtgørelser med videre. 
 
Der er knyttet forskellige adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, herunder 
afslutning af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver samt at være erklæret 
såkaldt ’uddannelsesparat’ af skolen eller Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
Derudover skal den unge blandt andet have modtaget prøveforberedende 
undervisning i tysk eller fransk i mindst fem år. Først efter at have opfyldt alle 
adgangskrav har eleven ret til en gymnasial uddannelse.41  
 
Erhvervsuddannelsesreformen gældende fra 2015 indebærer, at man har hævet 
adgangskravene, så elever skal have mindst 02 i henholdsvis dansk og 
matematik.42 Det er dog muligt at få adgang til en erhvervsuddannelse, selv om 
man ikke opfylder de umiddelbare adgangskrav. Det kan ske gennem en 
optagelsesprøve og samtale. Såfremt den unge har en praktikaftale eller anden 
ungdomsuddannelse, kan vedkommende desuden få direkte adgang – også selv 
om den unge ikke opfylder de umiddelbare adgangskrav.43 
 
Unge med udviklingshæmning eller særlige behov, der ikke kan gennemføre en 
anden ungdomsuddannelse, har mulighed for at søge om optagelse på en 
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Formålet med STU’en er 
at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv 
deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og 
beskæftigelse. Det er kommunalbestyrelsen, der – efter indstilling fra 
Ungdommens Uddannelsesvejledning – træffer afgørelse om, hvorvidt den unge 
er berettiget til en STU.44  
 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER OG VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSER 
Det videregående uddannelsessystem indbefatter såkaldte maritime 
uddannelser, erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, 
kunstneriske kandidatuddannelser, universitetsbachelor- og 
kandidatuddannelser samt ph.d.-forskeruddannelse. Voksen- og efteruddannelse 
er masteruddannelser, diplomuddannelser samt videregående 
voksenuddannelser.45 De videregående uddannelser er reguleret i en lang række 
love og bekendtgørelser med videre.  

3.2 LIGEBEHANDLING OG RETTEN TIL UDDANNELSE  
Der findes forskellige niveauer af beskyttelse mod diskrimination afhængig af, 
om man er elev i folkeskolen, er indskrevet på en gymnasial eller erhvervsrettet 
ungdomsuddannelse, eller om man er studerende på en mellemlang eller 
videregående uddannelse.  
 



 
 
 
 

 

 

Nogle diskriminationsgrunde nyder herudover en mere omfattende beskyttelse 
end andre. Der findes eksempelvis en omfattende beskyttelse mod 
diskrimination på baggrund af race, etnisk oprindelse og køn, men ikke i samme 
grad på baggrund af en elevs eller studerendes seksuelle orientering eller 
handicap. 
 
De danske ligestillingslove, som gennemfører de EU-retlige 
diskriminationsforbud, skelner mellem forskellige former for diskrimination.46  
 
Konkret bliver der skelnet mellem direkte og indirekte diskrimination, instruktion 
til diskrimination samt chikane. Direkte diskrimination er ringere behandling af 
en person på grund af eksempelvis vedkommendes køn eller etniske oprindelse i 
forhold til, hvordan en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i 
en tilsvarende situation.  
 
Indirekte diskrimination er en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse 
eller praksis, der stiller personer af eksempelvis et bestemt køn eller en bestemt 
race eller etnisk oprindelse ringere end andre personer. Der er imidlertid ikke 
tale om indirekte diskrimination, hvis den pågældende bestemmelse, betingelse 
eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde 
målet er proportionale og nødvendige.  
 
Beskyttelsen mod chikane er relevant i uddannelsessammenhæng, da mobning i 
grove tilfælde kan anses som chikane. Chikane forekommer, når en person 
opfører sig på en måde, der krænker en anden persons værdighed og skaber et 
truende, nedværdigende eller ubehageligt klima for den pågældende. 
Handlingerne skal være i relation til race, etnisk oprindelse eller køn, før der kan 
findes beskyttelse.  
 
Uddannelsesområdet er i relation til race og etnicitet reguleret i blandt andet lov 
om etnisk ligebehandling.47 Denne lov gennemfører EU-direktivet om princippet 
om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. I loven findes 
beskyttelse på alle niveauer, det vil sige både på grundskoleområdet og 
ungdomsuddannelsesområdet, samt inden for de mellemlange og videregående 
uddannelser. Dette gælder eksempelvis i forbindelse med optagelse, 
undervisning og eksamination. Desuden sikrer loven adgang uden diskrimination 
til undervisning i også det non-formelle uddannelsessystem.48 Det vil med andre 
ord sige, at også deltagelse i undervisningsrelaterede aktiviter, der foregår i 
fritiden, eksempelvis svømmeundervisning i en privat svømmeklub, er omfattet. 
 
Loven giver endvidere uddannelsesinstitutionerne mulighed for at vedtage 
specifikke foranstaltninger, som i sig selv udgør forskelsbehandling, men som har 



 

17 

til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til race eller etnisk 
oprindelse.49 Eksempelvis i form af særlige tilbud målrettet tosprogede elever i 
folkeskolen.  
 
I forhold til ligebehandling af piger og drenges og kvinder og mænds adgang til 
uddannelse gælder lov om ligestilling af kvinder og mænd og lov om 
ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse med videre.50 
Der findes således også beskyttelse mod diskrimination på baggrund af køn på 
hele uddannelsesområdet, både i grundskoler, i ungdomsuddannelser og på 
mellemlange og videregående uddannelser og i forbindelse med 
efteruddannelse. På linje med beskyttelsen inden for race- og etnicitetsområdet 
gælder dette eksempelvis i forbindelse med optagelse, undervisning og 
eksamination.  
 
Det følger endvidere af vejledningsloven, at alle 
ungdomsuddannelsesinstitutioner samt Ungdommens Uddannelsesvejledning 
skal være opmærksomme på, om deres uddannelses- og undervisningstilbud til 
unge er behæftet med kønsstereotyper og snævre kønsforståelser af, hvem der 
er en forventelig elev på uddannelsen.51 Der henvises i øvrigt til delrapporten om 
”Køn”.  
 
Adgangskrav og indhold inden for videregående uddannelser og voksen- og 
efteruddannelser reguleres i en række forskellige love. Eksempelvis er en af de 
centrale love for personer med handicap loven om specialpædagogisk støtte. 
Loven om specialpædagogisk støtte skal blandt andet sikre, at studerende med 
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående 
uddannelse, kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende uanset 
funktionsnedsættelsen.52 Tilsvarende regulering findes for øvrige 
uddannelsesniveauer. 
 
Offentlige myndigheder – som eksempelvis de kommunale folkeskoler eller 
andre offentlige uddannelsesinstitutioner – er desuden forpligtede af den 
almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, som indebærer, at lige 
forhold skal behandles lige.  
 
Desuden gælder lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i 
forhold til elevernes praktikperiode, erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, 
erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling. Eleverne er således beskyttet 
mod diskrimination i forbindelse med deres praktikforløb. De 
diskriminationsgrunde, som lov mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 
indbefatter, er race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel 
orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.53 



 
 
 
 

 

 

Danmark står fortsat over for en række udfordringer, når det gælder om at sikre 
en gennemførelse af både retten til uddannelse og undervisning i 
menneskerettigheder. Folkeskolereformen fra 2014 og udviklingen mod øget 
inklusion er positiv, men afføder blandt andet praktiske udfordringer, ligesom 
den sammen med reformen af læreruddannelsen i 2013 skaber udfordringer for 
tosprogede elevers adgang til undervisning i dansk som andetsprog.  
 
Inden for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser samt voksen- 
og efteruddannelserne kan der peges på væsentlige udfordringer, som reformer i 
2014 ikke har adresseret tilstrækkeligt. Det gælder eksempelvis den særligt 
tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU’en) for unge med handicap, som fortsat 
ikke er kompetencegivende.  
 
Selvom der fortsat er væsentlige udfordringer på uddannelsesområdet, er der 
siden Status 2013 også sket forbedringer: 
  

 I august 2014 er undervisning i menneskerettigheder styrket markant i 

folkeskolens fag og emner. Det gælder Fælles Mål for historie, samfundsfag 
samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt 
vejledninger og læseplaner for en række øvrige fag.   

 

 I juni 2014 har Undervisningsministeret lagt Institut for 
Menneskerettigheders rapport ’Vejledere viser vejen’ på sin hjemmeside, 
ligesom Ministeriet for Forskning, Innovation og Videnskab i september 2014 
har fulgt op og lagt instituttets tilhørende undervisningsmateriale på sin 
hjemmeside.  

 

 I september 2014 har regeringen udarbejdet en status for den 

handicappolitiske handlingsplan fra 2013, hvori der bliver fulgt op på 
handlingsplanens mange initiativer, herunder på uddannelsesområdet.   
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Udviklingen har imidlertid også medført nye menneskeretlige udfordringer: 
 

 I 2014 gennemførte Gallup for Institut for Menneskerettigheder og UNICEF 
Danmark en undersøgelse af danske skoleelevers kendskab til børns 
rettigheder. Undersøgelsen viser, at der fortsat er alt for mange, næsten 
halvdelen af de adspurgte, der kun i mindre grad eller slet ikke er bekendt 
med børns rettigheder.   

 

 Folkeskolereformen har ikke tilgodeset sikringen af lige adgang til 
modersmålsundervisning for børn uden for EU/EØS-landende, Færøerne og 
Grønland. 

 

 Folkeskolereformen har ikke sikret, at sprogscreeningen af elever til dansk 
som andetsprog foretages af lærere, der er uddannet til opgaven. Dansk som 
andetsprog er desuden nedlagt i den nye læreruddannelse. 

 

 I forhold til forvaltningen af SU-reformen fra 2014, som blandt andet skærper 
pligten for de studerende til fremdrift i forhold deres studie, er det en 

udfordring at sikre, at SU-reformen ikke rammer studerende med handicap 
skævt.  

 

 Efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 udestår ligebehandling af unge 

med handicap i adgangen til kompetencegivende uddannelse fortsat.  
 

 Det er i forbindelse med reformen af pædagoguddannelsen i 2014 ikke 

tydeliggjort, at de studerende skal undervises i Børnekonventionen og 
Handicapkonventionen. 

 
Internationale organer har i løbet af 2014 vurderet generelle forhold i Danmark: 
 

 I september 2014 har FN’s Handicapkomité udtrykt bekymring i forhold til 
begrænsning i klageadgang for elever i folkeskolen, som modtager støtte 
mindre end 9 timer ugentligt. 



 
 
 
 

 

 

5.1 INKLUSION 
Inklusion af personer med handicap er et af Handicapkonventionens 
grundlæggende principper. Det er målet for inklusion, at så mange elever med 
handicap som muligt bliver inkluderet i den almindelige undervisning frem for 
som hidtil at blive henvist til specialklasser eller specialskoler. Inklusion 
forudsætter herudover, at elever og studerende med handicap har lige adgang til 
kompetencegivende uddannelse og uddannelse generelt, samt at deres faglige 
behov mødes. 

5.1.1 DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE 
Handicapkonventionen understreger to særtræk, som begge skal være til stede, 
før man kan tale om en inkluderende uddannelse. For det første skal 
uddannelsen sikre den enkeltes fulde faglige og personlige udvikling. For det 
andet skal børn lære sammen for bedst muligt at styrke respekten for 
menneskerettigheder og mangfoldighed. Man kan således ikke tale om et 
inkluderende uddannelsessystem, blot fordi børn med handicap går på 
almindelige skoler, hvis de ikke samtidig får en uddannelse, som møder deres 
behov. Man kan heller ikke tale om et inkluderende uddannelsessystem, hvis 
børn med handicap går på specialskoler imod deres vilje – også selvom disse 
skoler møder deres individuelle faglige behov. 
 
Forpligtelsen til at fremme virkeliggørelsen af inkluderende uddannelser anses i 
Handicapkonventionen for at være en økonomisk og social forpligtelse, som skal 
opfyldes gradvist inden for den ressourceramme, som er til stede.54  
 
Handicapkonventionen fastslår, at deltagerstaterne gradvist skal sikre et 
inkluderende uddannelsessystem, hvor de almindelige strukturer i 
uddannelsessystemet skal være inkluderende over for personer med handicap, 
herunder sikrer, at personer med handicap har adgang til erhvervsuddannelser, 
voksenundervisning og livslang læring uden diskrimination på lige fod med 
andre. Studerende med handicap skal således sikres en uddannelse, som fagligt 
er på niveau med den uddannelse, som andre studerende får, og studerende 
med og uden handicap skal lære sammen.55 
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Handicapkonventionen forpligter Danmark til at indføre et generelt 
diskriminationsforbud på grund af handicap. Forpligtelsen til ikke at diskriminere 
defineres i Handicapkonventionen både som en negativ forpligtelse til ikke at 
forskelsbehandle på grund af handicap og som en positiv forpligtelse til at yde 
tilpasning for handicap i rimeligt omfang. Det er således ikke tilstrækkeligt, hvis 
Danmark tilbyder elever med handicap det samme, som de tilbyder andre elever. 
Elever med handicap kan således have behov for særlig støtte til at gennemføre 
en uddannelse. Et eksempel på en støtteordning kunne være, at elever med 
ADHD får mere strukturerede og bundne opgaver end de øvrige elever. 
Manglende tilpasning vil i konkrete situationer kunne udgøre en krænkelse af 
pligten til at yde tilpasning i rimeligt omfang.  
 
Børnekomitéen anbefaler i sin seneste rapport til Danmark fra 2011, at børn med 
handicap integreres i grundskoler, men udtrykker samtidig bekymring over, at 
børn med handicap opnår udpræget ringere uddannelsesresultater end andre 
børn.56  
 
Handicapkomitéen udtrykte i sin seneste rapport til Danmark fra 2014 ligeledes 
bekymring over, at overflytningen af børn fra specialskoler til almindelige skoler 
går for hurtigt og sætter spørgsmålstegn ved, om børn med handicap får den 
støtte, de har brug for i de almindelige skoler. Komitéen påpeger herudover, at 
det er problematisk, at der er begrænsning i klageadgang til Klagenævnet for 
Vidtgående Specialundervisning, idet elever, der modtager støtte i mindre end 9 
timer ugentligt, ikke har adgang til at klage over kommunale afgørelser 
vedrørende specialundervisning.57  
 
Både Børnekomitéen og Handicapkomitéen har endvidere påpeget 
nødvendigheden af, at Danmark forstærker uddannelsen af lærere til at varetage 
undervisning af børn med handicap med henblik på at sikre, at kvaliteten af 
undervisningen svarer til den kvalitet i undervisningen, som andre børn 
modtager.58 

5.1.2 DANSKE FORHOLD 
Danmarks målsætning for inklusion indebærer, at så mange elever med handicap 
som muligt bliver inkluderet i den almindelige undervisning. Målet er, at kun 4 
procent af alle elever skal modtage specialundervisning i specialklasser og på 
specialskoler i 2015. I skoleåret 2012/2013 var dette tal 5,2 procent.59  
 
En ny undersøgelse foretaget af Epinion for Undervisningsministeret viser, at 
elever med fysisk handicap på næsten alle niveauer stadig halter bagefter med 
hensyn til uddannelse sammenlignet med andre elever. Elever med handicap 



 
 
 
 

 

 

gennemfører således ikke folkeskolens afgangsprøve så ofte som andre elever, 
deres karaktergennemsnit er lavere ved folkeskolens afgangsprøve end for de 
øvrige elever, ligesom væsentlig færre elever med handicap påbegynder en 
ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.60 Der er således på alle 
uddannelsesniveauer fortsat behov for en indsats for at sikre, at børn og unge 
med handicap har de samme uddannelsesmuligheder som andre. 
 
Der gælder ikke et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap 
uden for arbejdsmarkedet. Dette betyder, at der ikke gælder et forbud mod 
diskrimination på grund af handicap i grundskolen, men udelukkende i forhold til 
erhvervsrettede uddannelser.61  
 
FOLKESKOLEN 
I praksis er det et kommunalt anliggende, hvor inkluderende de almindelige 
skoler skal være. Der er derfor også stor variation i, hvordan kommunerne har 
grebet opgaven an målt på henvisningsfrekvens og ressourcer afsat til 
inklusion.62 
 
Set i lyset af, at elever med handicap ikke gennemfører folkeskolens 
afgangsprøve så ofte som andre elever og med et dårligere karakterniveau end 
andre elever, er der fortsat behov for at have fokus på at fremme rammerne for 
den bedst mulige inklusion, og hvordan målsætningen om inklusion gennemføres 
i praksis.  
 
Ud over den almindelige indsats for at styrke rammerne for at fremme den bedst 
mulige inklusion er der tillige behov for at styrke det enkelte barns ret til den 
støtte, det har behov for. Fra 2012 er det med den såkaldte inklusionslov indført, 
at elever, som modtager støtte mindre end 9 timer om ugen, ikke længere 
formelt modtager specialundervisning.63 De kan derfor ikke klage over afgørelser 
om tildeling af støtte, hvilket svækker deres retsstilling. Disse elever indgår heller 
ikke længere i statistikken over elever, som modtager specialundervisning, 
hvilket kan være med til at fordreje billedet af, hvor mange elever som har behov 
for støtte. Eksempelvis indgår elever, som modtager mindre end 9 timer støtte 
om ugen, ikke i de 5,2 procent af eleverne, som i skoleåret 2012/2013 modtog 
specialundervisning i specialklasser eller på specialskoler.64  
 
ULIGE ADGANG TIL KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE  
Som nævnt er det vanskeligere for grundskolens elever med handicap at komme 
videre i en ungdomsuddannelse, end det er for de øvrige elever. Således 
påbegyndte blot 73 procent af eleverne med handicap en ordinær 
ungdomsuddannelse, mens 92 procent af eleverne uden et handicap påbegyndte 
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en ordinær ungdomsuddannelse.65 Der er således fortsat behov for at lette 
overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for elever med handicap. 
 
For nogle elever med handicap er en ordinær ungdomsuddannelse dog ikke en 
realistisk mulighed. Siden 2007 har disse unge med handicap derfor haft 
mulighed for at tage en 3-årig ungdomsuddannelse kaldet Særlig Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse (STU).66 STU’en er ikke erhvervskompetencegivende, og en 
evaluering fra 2012 viser, at mere end 80 procent ikke kommer videre i job eller 
uddannelse, efter de har gennemført uddannelsen.67  
 
Der mangler således kompetencegivende uddannelsestilbud til disse unge. De 
unge forventes at stå til rådighed på arbejdsmarkedet, men med handicap og 
uden kompetencegivende uddannelse står de ikke forrest i jobkøen. Der tegner 
sig et billede, hvor unge med handicap stilles ringere end andre unge i Danmark i 
forhold til at opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse og blive helt eller 
delvist selvforsørgende. Erhvervsuddannelsesreformen gældende fra 2015 har 
ikke ændret på disse forhold.  
 
MELLEMLANGE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 
I de mellemlange og videregående uddannelser er der også markante forskelle 
mellem personer med og uden handicap. Således viser undersøgelsen 
gennemført af Epinion, at blot 25 procent af de unge med handicap påbegynder 
en videregående uddannelse, mens det er 44 procent unge uden handicap, der 
påbegynder en videregående uddannelse. En undersøgelse gennemført af Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd i 2014 viser, at studerende med handicap 
har svært ved at gennemføre en videregående uddannelse. Undersøgelsen viser 
desuden, at rimelig tilpasning er afgørende for, at studerende med handicap kan 
komme videre i uddannelsessystemet og være ligestillede med studerende uden 
handicap.68  
 
I forlængelse af den massive indsats for at sikre inklusion af elever med handicap 
på grundskoleniveau vil der formentlig fremadrettet være flere elever med 
handicap, for hvem den oplagte vej videre er eksempelvis en professionsrettet 
uddannelse inden for det ordinære uddannelsessystem. Det er derfor afgørende, 
at det almindelige uddannelsessystem er gearet til studerende med handicap.  
 
Som ovenstående illustrerer, er der på alle uddannelsesniveauer fortsat store 
udfordringer i forhold til at sikre en reel inklusion af elever og studerende med 
handicap. Der bør derfor udarbejdes konkrete handlingsplaner for inklusion på 
alle uddannelsesniveuaer, således at elever og studerende med handicap 
fremadrettet har de samme uddannelsesmuligheder som andre.  



 
 
 
 

 

 

5.1.3 ANBEFALINGER 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder – at Danmark: 
 

 sikrer klageadgang for alle kommunale afgørelser om tilpasning og støtte 
til elever i folkeskolen, uanset om afgørelsen vedrører tilpasning og støtte 
i mere eller mindre end 9 timer om ugen. 
 

 sikrer, at unge med handicap har adgang til en kompetencegivende 
uddannelse, herunder overvejer at gøre STU’en kompetencegivende. 
 

 udarbejder en handlingsplan for, hvordan elever og studerende med 
handicap fremadrettet inkluderes på alle niveauer i 
uddannelsessystemet. 
 

 løbende udarbejder undersøgelser af, hvordan elever med særlige behov 
klarer sig i folkeskolen og i det videre uddannelsessystem. 

5.2  TILGÆNGELIGHED 
Tilgængelighed er et af Handicapkonventionens grundlæggende principper.69 
Tilgængelighed er en forudsætning for at sikre lige muligheder, eftersom 
nydelsen af en lang række af Handicapkonventionens rettigheder er afhængig af, 
at samfundet er tilgængeligt. 
 
Det gælder blandt andet retten til uddannelse. En afgørende forudsætning for at 
muliggøre retten til uddannelse for alle er således, at uddannelsesinstitutioner er 
tilgængelige for alle børn og voksne. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det for 
nogle være umuligt at modtage den uddannelse, de har ret til. Tilgængelighed 
kan eksempelvis indebærer ramper for kørestolsbrugere, god akustik, 
handicaptoiletter og teleslynge for hørehæmmede. 

5.2.1 DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE 
Handicapkonventionens artikel 9 forpligter stater til at fremme adgangen til 
offentlige områder for personer med handicap. Der er tale om en nøglerettighed, 
som udtrykker det grundlæggende princip, at samfundet skal indrettes, så 
personer med handicap kan deltage på lige vilkår med andre.  
 
Det forhold, at handicapbegrebet i konventionen er bredt og omfatter alle 
former for funktionsnedsættelser, betyder, at tilgængelighed skal sikres for 
personer med fysiske, psykiske, intellektuelle eller sensoriske 
funktionsnedsættelser. 
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Bestemmelsen fastslår, at Danmark har pligt til at fremme adgangen for personer 
med handicap til fysiske omgivelser, transportmuligheder, information, 
kommunikation og øvrige faciliteter, som er tilgængelige for offentligheden. 
Tilgængelighed angår således mere end blot tilgængelighed til fysiske strukturer. 

5.2.2 DANSKE FORHOLD 
Byggelovgivningen i Danmark fastsætter krav til tilgængelighed. Lovgivningen 
stiller hovedsageligt krav til nybyggeri og ombygninger. Instituttet har tidligere 
udgivet en pjece om de forskellige barrirer, der stadig eksisterer i forhold til den 
praktiske efterlevelse af byggelovgivningen.70 Hertil kommer, at mange 
uddannelsesinstitutioner har til huse i ældre bygninger, som ikke er underlagt de 
nødvendige krav med hensyn til tilgængelighed.  
 
Tilgængelighed er dog mere end blot tilgængelighed til bygninger. Det er 
eksempelvis også opsætning af FM-anlæg for at sikre den nødvendige lyd for 
elever med hørehandicap; det er sikring af, at det anvendte 
undervisningsmateriale findes i formater, som blinde kan læse; samt at 
uddannelsesinstitutionens hjemmeside lever op til de obligatoriske 
tilgængelighedsstandarder.  
Som udgangspunkt er det den enkelte uddannelsesinstitution, der er ansvarlig 
for at tilbyde hjælpemidler, sikre tilgængeligheden til deres digitale løsninger og 
det undervisningsmaterialer, de bruger. 
 
Der findes ikke nogen samlet og opdateret oversigt over, i hvilket omfang landets 
uddannelsesinstitutioner er tilgængelige.71 Men Folketingets Ombudsmand 
foretager løbende inspektioner af tilgængeligheden på blandt andet 
uddannelsesinstitutioner, hvori der peges på et stort forbedringspotentiale, 
ligesom en undersøgelse fra Center for Ligebehandling af Handicappede har 
dokumenteret, at langtfra alle folkeskoler er tilgængelige.72  
 
En undersøgelse af uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med 
handicap dokumenterer, at elever med handicap af ikke-kognitiv karakter klarer 
sig dårligere end andre elever i folkeskolen. Samme undersøgelse viser en lavere 
gennemførelsesfrekvens i folkeskolen for de elever med handicap, som har 
oplevet problemer i forhold til tilgængelighed.73 Manglende tilgængelighed kan 
således have store negative konsekvenser for elever med handicap. 
 
Alligevel findes der på nuværende tidspunkt hverken en samlet viden om 
niveauet af tilgængelighed til de danske uddannelsesinstitutioner eller en 
handlingsplan for, hvordan tilgængeligheden forbedres. Regeringen har i sin 
handicappolitiske handlingsplan fra 2013 beskrevet en række initiativer, som skal 



 
 
 
 

 

 

være med til at sikre tilgængelighed inden for uddannelsessystemet.74 Ingen af 
initiativerne har dog det direkte mål at sikre tilgængeligheden til grundskolerne.  

5.2.3 ANBEFALINGER 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder – at Danmark:  
 

 fastsætter konkrete målsætninger for og løbende følger udviklingen i 
tilgængeligheden på landets uddannelsesinstituioner.  

5.3 UNDERVISNING I DANSK SOM ANDETSPROG OG 
MODERSMÅLSUNDERVISNING 

Tosprogede elever har – ligesom andre elever i folkeskolen – ret til at modtage 
en undervisning, som imødekommer deres forudsætninger og behov. Det 
indebærer, at tosprogede elever modtager en undervisning, som giver dem det 
fulde udbytte i alle fag, herunder i dansk som andetsprog, så de efter endt 
folkeskole generelt har de samme faglige kvalifikationer som etsprogede elever. I 
Danmark er tosprogede elever i den undervisningspligtige alder desuden sikret 
adgang til statsfinansieret modersmålsundervisning, hvis de kommer fra lande 
under EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS) eller fra 
Færøerne og Grønland. Det er op til den enkelte kommune, om man vil tilbyde 
modersmålsundervisning til tosprogede elever fra øvrige lande. 

5.3.1 DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE 
I henhold til et EU-direktiv er Danmark forpligtet til at give 
modersmålsundervisning til tosprogede børn fra EU/EØS-landene og til elever fra 
Færøerne og Grønland.75 Direktivet har til formål at sikre, at børn af vandrende 
arbejdstagere, der opholder sig i et andet europæisk land, har mulighed for at 
modtage undervisning i modersmålet og i hjemlandets kultur, blandt andet for at 
lette børnenes eventuelle tilbagevenden til oprindelseslandet. 
 
ØSKR understreger, at retten til uddannelse skal gennemføres uden 
forskelsbehandling af nogen art, inklusive i henseende til sprog og etnicitet.76 
Forpligtelsen til at sikre retten til uddannelse overlader staten en betydelig frihed 
til at afgøre, hvilke tiltag der må anses for passende med henblik på den fulde 
realisering af rettigheden.  
 
I 2013 anbefalede ØSKR-komitéen, at Danmark prioriterer implementeringen af 
rammerne for sproglig udvikling for børn med minoritetsbaggrund. Komitéen 
anbefalede også, at Danmark reducerer indvirkningerne af socioøkonomiske 
forhold på elevers faglige niveau.77  
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Børnekonventionens artikel 2 og artikel 28 indeholder en ret for børn til lige 
adgang til undervisning og uddannelse uden forskelsbehandling af nogen art, 
blandt andet på baggrund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, national, etnisk 
eller social oprindelse. Det fremgår endvidere af Børnekonventionen, at 
uddannelsen af barnet blandt andet skal have til hensigt at udvikle respekt for 
barnets egen kulturelle identitet, sprog og værdier og for de nationale værdier i 
det land, hvor barnet er bosat, og i landet, hvorfra barnet oprindeligt stammer.78 
 
På den baggrund anbefalede Børnekomitéen i 2011, at Danmark genindfører 
modersmålsundervisning på grundskoleniveau for de tosprogede elever, der ikke 
modtager kommunalt organiseret modersmålsundervisning.79  
 
Vestre Landsret fandt i 2006, at der ikke var grundlag for at fastslå, at det var i 
strid med Børnekonventionen, at børn med dansk statsborgerskab og tyrkisk 
oprindelse ikke blev tilbudt vederlagsfri undervisning i tyrkisk. Landsretten lagde 
til grund, at børnene var danske og havde dansk som modersmål, men synes 
tillige at forudsætte, at der ikke er tale om diskrimination på baggrund af 
nationalitet, når der alene tilbydes vederlagsfri modersmålsundervisning til børn 
omfattet af EU-reglerne.80  
  
Racediskriminationskomitéen anbefalede i 2010 Danmark at tilbyde en ensartet 
national uddannelsespolitik. Ifølge komitéen indebærer dette, at Danmark sikrer 
kommunalt organiseret modersmålsundervisning til børn fra alle etniske grupper 
på lige fod med børn fra EU/EØS-landende, Færøerne og Grønland.81 
 
Ligeledes anbefalede Europarådets Komité mod Racisme og Intolerance (ECRI) i 
2012, at Danmark sikrer lige ret til uddannelse til alle sproglige minoritetselever 
uanset oprindelsesland og sikrer, at lærere uddannes til at undervise i et 
skolesystem, hvor der er elever med flerkulturelle baggrunde.82 
 
Danmark er menneskeretligt forpligtet til at sikre den fremadskridende fulde 
virkeliggørelse af retten til uddannelse for alle og at tage alle passende tiltag med 
henblik på dette. Menneskeretten overlader det i et vist omfang til Danmark at 
afgøre, hvilke tiltag der må anses for passende og egnede til at sikre dette. 
Danmark kan således ikke siges at være menneskeretligt forpligtet til at tilbyde 
en bestemt ydelse eller at iværksætte et specifikt tiltag, men Danmark er 
forpligtet til på den ene side at sikre, at alle børn får adgang til en god 
uddannelse, og på den anden side, at uddannelse blandt andet tilgodeser, at 
barnet kan udvikle respekt for egen kulturel identitet, sprog og værdier. 
 



 
 
 
 

 

 

5.3.2 DANSKE FORHOLD 
 
DANSK SOM ANDETSPROG  
Basisundervisning i dansk som andetsprog tilbydes tosprogede elever, som ikke 
har et tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige 
undervisning. Basisundervisningen foregår uden for klassens rammer. 
Supplerende undervisning i dansk som andetsprog tilbydes tosprogede elever, 
der har behov for støtte, men som er i stand til at deltage i den almindelige 
undervisning. Den supplerende undervisning er enten en dimension i den 
almindelige undervisning, holdundervisning eller enkeltmandsundervisning i 
visse fag, eller den kan indgå i dele af fag, parallelt med den almindelige 
undervisning.83  
 
Undersøgelser viser, at tosprogede elever generelt klarer sig 1,5 til 2 
karakterpoint dårligere i læsning, matematik og naturfag i grundskolen end 
andre elever.84 Denne forskel indikerer, at folkeskolen i dag ikke i tilstrækkelig 
grad sikrer, at tosprogede elever får det samme udbytte af deres skolegang som 
andre børn.85  

 
Undersøgelser viser også, at den individuelle fastlæggelse af den supplerende 
undervisning i praksis medfører, at mange tosprogede elever ikke modtager 
tilstrækkelig undervisning i dansk som andetsprog.86 En evaluering af dansk som 
andetsprog i Albertslund Kommune viser eksempelvis, at nogle skoler kun har 
henvist 24 procent af de ’øvrige tosprogede elever’ – det vil sige elever, som ikke 
modtager basisundervisning – til supplerende dansk som andetsprog. Derimod 
har andre skoler henvist hele 79 procent af elevgruppen.87 Der er således 
markant forskel på henvisningspraksis skolerne imellem og dermed et betydeligt 
udsving i antallet af elever, der henvises til undervisning i dansk som andetsprog. 
 
Desuden peger studier på, at særligt tosprogede elever oplever, at deres lærere 
har lavere forventninger til deres præstationer end til deres etnisk danske 
kammerater.88 Samtidig er tosprogede elever ofte overrepræsenterede i gruppen 
af elever, der henvises til specialklasser, fordi mange lærere ikke er uddannede til 
at skelne mellem sprogundervisningsbehov og specialundervisningsbehov.89 
 
Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps tilbyder og formidler 
efteruddannelse af lærere. Læreruddannelsesreformen fra 2013 har imidlertid 
nedlagt dansk som andetsprog som linjefag og indarbejdet en mindre del af 
fagets tidligere kompetencemål i lærernes grundfaglighed.90 Undervisning af 
tosprogede elever indgår i stedet i færdighedsmål i danskfaget og som en 
vidensdimension i for eksempel biologi og kristendom.91 Det kan frygtes, at 
nedlæggelsen af faget kan betyde en tilbagegang i forhold til at sikre, at de 
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nyuddannede folkeskolelærere, som skal varetage opgaver med blandt andet 
sprogscreening af tosprogede elever, har de nødvendige kompetencer til at løse 
denne opgave.  
 
MODERSMÅLSUNDERVISNING 
Som nævnt har elever, som selv eller hvis forældre kommer fra et andet EU-land 
eller fra Island, Lichtenstein, Norge, Færøerne eller Grønland, ret til at modtage 
modersmålsundervisning. Danmark har implementeret EU-reglerne ved en 
bekendtgørelse, der fastlægger, hvornår kommunerne er forpligtede til at tilbyde 
vederlagsfri modersmålsundervisning.92 Det fremgår af bekendtgørelsen, at 
kommunerne skal orientere forældre til børn omfattet af reglerne om 
muligheden for modersmålsundervisning, samt at kommunen er forpligtet til at 
oprette undervisning i et sprog, hvis mindst 12 elever tilmelder sig, og der kan 
tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale.93 Det er op til 
den enkelte kommune at afgøre, om man vil give tosprogede elever fra andre 
lande ret til gratis modersmålsundervisning.  
 
Folkeskolereformen har medført, at al modersmålsundervisning skal foregå i den 
understøttende undervisning i skoletiden.  
 
Undersøgelser viser, at tosprogede elever klarer sig markant dårligere end andre 
elever. Der har derfor været fokus på at forbedre indsatsen over for denne 
gruppe i de sidste 20 år. Senest igangsatte Undervisningsministeriet og 
Skolerådets Formandsskab i 2013 et større forsøg i 39 kommuner om 
modersmålsundervisning i 1. klasse og 4. klasse.94 Forsøget er søsat ud fra en 
forventning om, at en forbedring af elevernes modersmålskompetencer vil 
mindske forskellen mellem tosprogede og etsprogede elevers faglighed og 
styrke, tosprogede elevers selvværd, motivation, trivsel og glæde ved at gå i 
skole samt deres lyst til at uddanne sig.95 Det er værd at bemærke, at en 
forundersøgelse til forsøget har vist, at den pædagogisk-didaktiske kvalitet i 
undervisningen har en større effekt på tosprogede elevers læsekompetencer, 
end hvilket sprog undervisningen foregår på. Indsatsen stiller som præmis for en 
vellykket undervisning af tosprogede elever – ligesom flere andre initiativer – at 
eleverne mødes med et såkaldt ’ressourcesyn’. Et ’ressourcesyn’ indebærer en 
værdsættelse af elevernes modersmålskompetencer. Resultaterne fra forsøget 
forventes at blive fremlagt i foråret 2015.96  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

5.3.3 ANBEFALINGER 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder – at Danmark: 
 

 sikrer, at tosprogede elever, der har behov for dansk som andetsprog, 
modtager den undervisning, de har behov for. 
 

 sikrer, at undervisning i dansk som andetsprog i folkeskolen varetages af 

lærere, der er uddannet til opgaven. 
 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at styrke 
vidensgrundlaget – at Danmark: 
 

 undersøger, hvilken betydning afskaffelsen af linjefaget dansk som 
andetsprog på læreruddannelsen har for kvaliteten af undervisningen for 
tosprogende elever. 
 

 undersøger, hvilken betydning afskaffelsen af adgangen til 
modersmålsundervisning for børn fra andre lande end EU-/EØS-lande 
samt Grønland og Færøerne har haft for børnenes uddannelse, herunder 
mulighed for at udvikle respekt og forståelse for egen kulturel identitet, 
sprog og værdier. 

5.4 FRAFALD PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE BLANDT ETNISKE 
MINORITETSDRENGE 

I 2012 havde mere end hver sjette under 30 år ikke gennemført en 
ungdomsuddannelse.97 En del af statistikken dækker over det forholdsvis store 
frafald på erhvervsuddannelserne blandt drenge med etnisk 
minoritetsbaggrund.98  

5.4.1 DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE  
EU-direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder i beskæftigelse og erhverv 
beskytter mod diskrimination på de erhvervsrettede uddannelser samt i 
forbindelse med uddannelsesvejledning.99 Direktivet omhandler forbud mod 
direkte og indirekte diskrimination, chikane med videre. EU-direktivet 
vedrørende etnisk ligebehandling beskytter mod etnisk diskrimination på blandt 
andet uddannelsesområdet.100 
 
Begge direktiver muliggør, at stater kan vedtage eller opretholde positive 
foranstaltninger med henblik på at sikre fuld ligestilling.101 Det kan gøres for at 
forebygge eller opveje ulemper knyttet til eksempelvis etnisk oprindelse. I 
forhold til ligestilling mellem kønnene gør dette sig gældende med henblik på at 
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sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i forbindelse med i praksis at sikre 
ligestilling på arbejdsmarkedet. I forhold til etnicitet er det muligt at indføre 
positive foranstaltninger for erhvervsuddannelsesområdet specfikt, men også i 
forhold til at sikre lige adgang til uddannelse generelt. 
 
Danmark blev i forbindelse med FN’s Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) i 
2011 anbefalet at tage tilstrækkelig hånd om det høje frafald på 
ungdomsuddannelserne blandt studerende med etnisk minoritetsbaggrund.102 
Danmark accepterede anbefalingen og har i en midtvejsevaluering fra 2014 
henvist til flere tiltag på området.103 

5.4.2 DANSKE FORHOLD 
Danmark har en uddannelsespolitisk målsætning om, at 95 procent af en 
ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det er kun 
hver tredje dreng med etnisk minoritetsbaggrund i gang med eller har 
gennemført en uddannelse. Frafaldet blandt drenge med etnisk 
minoritetsbaggrund er 55 procent, mens det for drenge med etnisk dansk 
baggrund er 33 procent.104  
 

 
 
Figuren ovenfor viser, at piger med udenlandsk herkomst næsten (92 procent) 
forventes at opnå målsætningen om at få en ungdomsuddannelse i løbet af 25 
år, efter de har færdiggjort 9. klasse. Drenge med udenlandsk herkomst ligger 
med blot 81 procent betydeligt under målsætningen. 
 
Undersøgelser peger på tre hovedårsager til det store frafald på 
erhvervsuddannelserne blandt etniske minoritetsdrenge. Det drejer sig om i) 
svagere faglige præstationer i folkeskolen; ii) forældre, der har vanskeligt ved at 
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Kilde: UNI-Cs beregninger på Danmarks Statistiks registre.

Figur 1 Andel af ungdomsårgang 2012, som forventes at opnå mindst en 
ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter niende klasse, fordelt på køn og 
herkomst.  
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støtte op om skolearbejdet derhjemme; og iii) særlige vanskeligheder ved at få 
en praktikplads.105 
 
71 procent af elever med etnisk dansk baggrund, som er indskrevet på en 
erhvervsuddannelse, kommer i ordinær praktik, hvorimod dette kun lykkes for 45 
procent af elever med etnisk minoritetsbaggrund.106 Det skyldes blandt andet, at 
deres forældre har et mindre arbejdsmarkedsrelateret netværk, og at deres 
generelt svagere faglige præstationer i folkeskolen stiller dem ringere i 
konkurrencen om de få praktikpladser. Derudover viser ældre undersøgelser, at 
der også forekommer diskrimination, når praktikpladserne skal besættes.107  
 
Mens etniske minoritetsdrenge sjældenere får en ordinær praktikpladsaftale på 
en offentlig eller privat arbejdsplads, får en forholdsvis stor del af dem dog en 
skolepraktikaftale. Anvendt Kommunal Forskning (AKF), som i dag hører under 
KORA, peger imidlertid på, at de unge, der har gennemført en 
erhvervsuddannelse via skolepraktik, har lavere beskæftigelseschancer.108 Den 
massive mangel på praktikpladser har således en tydelig slagside i forhold til 
etnicitet.  
 
Desuden peger undersøgelser på, at der kan forekomme en ekskluderende 
skolekultur på de drengedominerede erhvervsuddannelser, som sammen med 
en voksende elevgruppe med sociale og faglige problemer kan have betydning 
for det høje frafald blandt etniske minoritetsunge.109  
 
Det fremgår af evalueringsrapporten af Undervisningsministeriets 
Fastholdelseskaravane, at indsatsen i perioden 2008-2012 har nedbragt frafaldet 
blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund på de deltagende 
erhvervsuddannelsessteder. Fastholdelseskaravanen har ligeledes fået flere unge 
til at søge ind på en erhvervsuddannelse.110  
 
I 2013 etablerede Undervisningsministeriet den såkaldte Fastholdelsestaskforce 
med henblik på at styrke vidensgrundlaget for arbejdet med udsatte unge på 
erhvervsuddannelserne. Formålet med taskforcen er at afprøve og udbrede 
pædagogiske værktøjer og ledelsesforløb, der fastholder socialt udsatte unge. 
Initiativet løber i perioden 2013-2016 i samarbejde med 40 erhvervsskoler, som i 
forskellig grad er involveret i projektet.111  
 
UNI-C’s føromtalte prognose for antallet af drenge med udenlandsk herkomst, 
der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse efter endt 
folkeskole, understøtter imidlertid behovet for en omfattende indsats på alle 
relevante erhvervsskoler, således at den politiske målsætning om, at 95 procent 
af en ungdomsudannelse også opnås for drenge med etnisk minoritetsbaggrund.  
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5.4.3 ANBEFALINGER 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder – at Danmark: 
 

 gennemfører fastholdelsesinitiativer, der særligt tager hånd om det høje 
frafald blandt etniske minoritetsdrenge ved effektivt at indarbejde 
pædagogiske værktøjer og ledelsesindsatser i både den administrative og 
pædagogiske praksis på samtlige erhvervsskoler. 
 

 arbejder målrettet med ligebehandling i den pædagogiske ledelse og i 
den pædagogiske praksis i forbindelse med udvikling af værktøjer til 
fastholdelse på erhvervsuddannelserne. 

5.5 MOBNING 

5.5.1 DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE 
Forbud mod mobning er ikke i sig selv en beskyttet menneskeret, men frihed for 
mobning vil i visse tilfælde kunne være omfattet af andre menneskerettigheder, 
ikke mindst fordi særligt grovere tilfælde af mobning kan begrænse børns adgang 
til uddannelse.  
 
Artikel 19 i Børnekonventionen indeholder en ret for barnet til beskyttelse mod 
alle former for fysisk eller psykisk vold, skade, misbrug med videre. FN’s 
Børnekomité har udtalt, at psykisk vold, som er omfattet af artikel 19, blandt 
andet kan være mobning eller ydmygelse fra voksne eller andre børn. Det kan 
også bestå af ’cybermobning’, via eksempelvis mobiltelefoner eller internettet.112  
 
Efter Børnekomitéens opfattelse indeholder artikel 19 blandt andet en 
forpligtelse for staten til at forbyde al vold mod børn samt at sikre tilstrækkelige 
ressourcer til at forebygge og bekæmpe vold mod børn. Derudover bør børn, 
som er ofre for vold, have adgang til et klagesystem, som kan sikre oprejsning og 
erstatning.113 
 
I Børnekomitéens seneste anbefalinger til Danmark fra 2011 roste komitéen 
Danmarks bestræbelser for at forebygge mobning. Komitéen udtrykte dog stadig 
bekymring for udbredelsen af mobning i danske skoler og manglen på klarhed i 
dansk lovgivning vedrørende de enkelte skolers ansvar. Komitéen anbefalede 
således, at Danmark styrker sin indsats mod mobning, blandt andet gennem 
monitorering af skolernes kvalitetsrapporter og en øget klarhed i lovgivningen, 
der forpligter skolerne til at udfærdige handlingsplaner på området. 
Børnekomitéen anbefalede ligeledes Danmark at forstærke indsatsen for at 
fremme værdier og opførsel, som er fri for diskrimination af enhver form, 



 
 
 
 

 

 

herunder på grund af køn, etnisk oprindelse, immigrationsstatus, handicap, 
seksuel orientering eller andet.114  
 
Komitéen understregede, at Danmark særligt skal monitorere og forholde sig 
aktivt til diskrimination, der i særdelshed rammer drenge og piger, der tilhører 
etniske minoritetsgrupper, og/eller børn, som har særlige 
indlæringsvanskeligheder eller er i en særlig sårbar situation.115 Børn, der er 
udsat for mobning, kan siges at være i en særlig sårbar situation. 

5.5.2 DANSKE FORHOLD 
Det er undervisningsmiljøloven, der skal sikre, at skolerne arbejder med trivsel 
og anti-mobning. Det er således lovpligtigt fra 2009, at skoler udarbejder en 
trivselspolitik, der skal indeholde en overordnet anti-mobbestrategi. Fra 
skoleåret 2015-2016 er det ifølge folkeskolereformen desuden lovpligtigt, at alle 
skoler gennemfører en årlig trivselsundersøgelse. Af forarbejderne til 
undervisningsmiljøloven fremgår det, at ledere og lærere i grundskolen er 
forpligtede til at forsøge at hindre mobning og gribe effektivt ind, hvis mobning 
alligevel finder sted.116  
 
Undersøgelser viser, at dårlige resultater i folkeskolen i nogle tilfælde er en følge 
af den skadevirkning, som mistrivsel og mobning har på indlæring og dannelse.117 
 
Chikanebestemmelserne i dansk lovgivning vedrørende etnicitet, race og køn er 
relevante i en skolesammenhæng, da mobning i grove tilfælde kan anses som 
chikane. Chikane forekommer, når en person opfører sig på en måde, der 
krænker en anden persons værdighed og skaber et truende, nedværdigende eller 
ubehageligt klima for den pågældende. I dansk lovgivning findes der beskyttelse 
mod chikane på hele uddannelsesområdet i relation til race, etnisk oprindelse 
eller køn. 
 
I Danmark er der dog ikke en egentlig lov mod mobning, som udelukkende er 
møntet på forhold i grundskolen, sådan som det for eksempel er tilfældet i 
Sverige. Den svenske skolelov og diskrimineringslov gør det muligt at lægge sag 
an mod skoleansvarlige og få tildelt erstatning, hvis personalet på en skole ikke 
har opfyldt sin udredningpligt, det vil sige undladt at reagere på kendskab til, at 
en elev føler sig udsat for diskrimination, chikane eller anden form for 
krænkende behandling.118  
 
Undersøgelser viser, at elever lærer mindre og har mere fravær, hvis de gennem 
længere tid oplever, at de har det dårligt og ikke fungerer i hverdagen. En 
undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen fra 2011 viser for eksempel, at børn 
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med svage sociale relationer til forældre og venner har flere tegn på dårlig trivsel 
end andre børn.119  
 
Nye tal fra Dansk Center for Undervisningsmiljø fra 2014 viser endvidere, at mere 
end hver femte elev i 4. til 6. klasse er blevet mobbet. Det samme gælder for 
cirka hver niende elev i 6. til 10. klasse.120  
 
Ifølge Sundhedsstyrelsen er der en række kendetegn, der karakteriserer skoler, 
hvor eleverne trives og har det godt. Disse kendetegn indbefatter, at skolen har 
et vedvarende fokus på trivsel, at skolen har fremme af trivsel som en vigtig 
målsætning for skolen, at der på skolen er plads til forskelle; og at der er aktive 
politikker mod mobning og diskrimination elever imellem og imellem elever og 
lærere.121 Der er imidlertid stor forskel på elevernes trivsel fra til skole til skole. 
Tegn på psykisk mistrivsel er tre til fire gange højere i de skoler, hvor det er 
værst, i forhold til de skoler, hvor trivslen er bedst. Andelen af elever, der ikke 
føler sig trygge i skolen, er dog faldet fra omkring 12 procent i 1991 til omkring 7 
procent i 2010.122 
 
Forskning og undersøgelser, der beskæftiger sig med mangfoldighed i 
elevgrundlaget – for eksempel i forhold til køn, seksuel orientering, etnicitet, 
religion og minoritetssprog – kan have relevans for sikringen af et 
diskriminationsfrit læringsmiljø og lige muligheder i skolen. Sådanne 
undersøgelser har blandt andet afdækket, hvordan normer i såvel 
folkeskoleloven som i de forskellige praksisniveauer i skolen kan have 
ekskluderende konsekvenser for elever med minoritetsbaggrund.123 
Undersøgelser peger for eksempel på, at der ikke blandt de ansatte i folkeskolen 
synes at være et legitimt sprog for at tale om diskrimination.124  
 
Endvidere viser et studie fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2010, at børn 
med etnisk minoritetsbaggrund føler sig langt mindre selvsikre og trygge i skolen 
end børn med etnisk dansk baggrund. Studiet viser, at én ud af ti elever med 
etnisk dansk baggrund føler sig utrygge i skolen, mens næsten fire ud af ti elever 
med etnisk minoritetsbaggrund føler sig utrygge.125  
 
En senere undersøgelse fra 2014 viser, at unge fra flygtningefamilier oplever 
flere psykiske problemer end børn fra både indvandrer- og danske familier. I 
denne undersøgelse var der imidlertid meget få forskelle mellem elever fra 
henholdsvis såkaldte indvandrerfamilier og danske familier. Resultaterne fra den 
pågældende undersøgelse peger ikke overraskende på, at der er behov for at 
være særligt opmærksom på psykiske problemer hos børn og unge fra 
flygtningefamilier.126 



 
 
 
 

 

 

5.5.3 ANBEFALINGER 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at styrke 
vidensgrundlaget og imødekomme internationale anbefalinger – at Danmark: 
 

 sikrer, at der indarbejdes indikatorer for oplevelser af lige muligheder og 
ikke-diskrimination på baggrund af de i menneskeretten beskyttede 
diskriminationsgrunde i Dansk Center for Undervisningsmiljøs skabeloner 
til måling af elevernes undervisningsmiljø og trivsel. 

5.6 HANDLINGSPLAN FOR UNDERVISNING I 
MENNESKERETTIGHEDER 

 
Der er i Danmark ikke overblik over, om og hvordan menneskerettighederne er 
indarbejdet i uddannelsernes curricula. En national strategi eller handlingsplan vil 
kunne udgøre en platform for en koordineret indsats for indarbejdelse af 
menneskerettighederne i relevante uddannelser og på sigt styrke omsættelsen af 
internationale og nationale menneskeretlige love og politikker til praksis.  

5.6.1 DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE 
FN’s erklæring om uddannelse og undervisning i menneskerettigheder 
indeholder en politisk (ikke-juridisk bindende) forpligtelse for stater til at udvikle 
nationale strategier, programmer eller handlingsplaner for undervisning i 
menneskerettigheder. Disse bør ifølge erklæringen udvikles med henblik på, at 
stater gennemfører og evaluerer en samlet indsats for at styrke undervisning i 
menneskerettigheder i relevante uddannelsers curricula.127 Indsatsen bør 
udvikles, implementeres, evalueres og følges op på i samarbejde med relevante 
aktører på uddannelsesområdet. Herunder, aktører fra den private sektor, 
civilsamfundsorganisationer og nationale menneskerettighedsinstitutioner.128  
 
Undervisning i menneskerettigheder bør ifølge erklæringen blive indarbejdet på 
alle uddannelsesniveauer i den formelle og uformelle uddannelsessektor.129 
Derudover understreger erklæringen som tidligere nævnt, at der må stilles visse 
krav til de didaktiske metoder. Undervisning ”gennem” menneskerettigheder 
indebærer således, at undervisningen skal respektere både elevers og læreres 
rettigheder og sikre et inkluderende læringsmiljø. Undervisningsmetoderne bør 
være baseret på ligebehandlingsprincippet, ikke-diskrimination og inklusion.130 
 
På linje hermed er stater politisk forpligtede af Europarådets Charter om 
uddannelse til demokratisk medborgerskab og undervisning i 
menneskerettigheder til at indarbejde, evaluere og opdatere undervisning i 
menneskerettigheder i curricula i professionsrettede (”vocational”) 
uddannelser.131 Stater bør – med respekt for akademisk frihed – fremme 
undervisning i menneskerettigheder i øvrige videregående uddannelser. Det 
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gælder særligt for curricula i professionsuddannelser, der sigter på beskæftigelse 
inden for undervisning og uddannelse.132 

 
Handicapkonventionen forpligter staten til at fremme uddannelse af fagfolk og 
personale beskæftiget med personer med handicap i forhold til de rettigheder, 
konventionen anerkender. Uddannelse er således et middel til, at eksempelvis 
kommende pædagoger bedre kan yde den bistand og give de tilbud, som 
koventionens rettigheder sikrer.133 
 
Både Børnekomitéen, Komitéen for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 
(ØSKR-komitéen) og Handicapkomitéen har i deres seneste anbefalinger til 
Danmark påpeget, at Danmark bør styrke kendskabet til konventionernes 
rettigheder gennem undervisning i menneskerettigheder.134  
 
I Børnekomitéens anbefalinger fra 2011 anerkender Børnekomitéen, at 
menneskerettigheder og demokrati er del af curricula på både ”primary and 
secondary school levels”. Børnekomitéen anbefaler dog, at Børnekonventionen 
bliver placeret mere centralt i undervisningen, og at Danmark styrker 
uddannelsesprogrammer for professionelle, der arbejder med børn og unge.135  
 
Tilsvarende anbefalede ØSKR-komitéen i 2013, at Danmark styrker kendskabet til 
konventionen gennem undervisning i menneskerettigheder, herunder for aktører 
i justitssektoren.136 
 
Handicapkomitéen anbefalede i 2014 ligeledes, at Danmark gennemfører og 
evaluerer kampagner og undervisning rettet mod offentlige og private ansatte 
med henblik på at fremme deres viden om rettigheder og pligter i medfør af 
Handicapkonventionen.137  
 
FN’s Verdensprogram for undervisning i menneskerettigheder har som nævnt 
tidligere tre faser, hvortil der er knyttet særskilte programmer. Disse omhandler 
forskellige uddannelsesniveauer og professionelle grupper, som for eksempel 
socialrådgivere, ansatte i politiet og journalister. En del af programmerne 
anbefaler, at staterne monitorerer og følger op på status for undervisning i 
menneskerettigheder. I forbindelse med fase I, der omhandler grundskoler, 
gymnasiale uddannelser og læreruddannelser, er der indtil videre 74 individuelle 
stater, herunder Sverige og Norge, der til FN’s Højkommissariat for 
Menneskerettigheder har indsendt evalueringer af status for undervisning i 
menneskerettigheder.138 For fase II, der omhandler videregående og 
professionsrettede uddannelser, er der indtil videre 50 stater, herunder Sverige 
og Tyskland, der har responderet på programmet ved at udarbejde 
handlingsplaner for undervisning i menneskerettigheder.139 Danmark har endnu 



 
 
 
 

 

 

ikke meldt tilbage til Højkommissariatet vedrørende Højkommissariatets 
opfordring til at udarbejde og indsende handlingsplaner med videre. For fase III, 
der omhandler opfølgning på de to første faser samt undervisning i 
menneskerettigheder, herunder ligebehandling og ikke-diskrimination af 
journalister og medieprofessionnelle, er der endnu ikke offentliggjort nationale 
rapporter.  
 
Der er desuden en række vejledninger til, hvordan stater kan påbegynde 
arbejdet med at udvikle handlingsplaner for undervisning i menneskerettigheder. 
Her kan nævnes en vejledning til stater udarbejdet af FN’s Højkommisariat for 
Menneskerettigheder og UNESCO. Vejledningen gennemgår de trin, der skal til 
for at udvikle, gennemføre og evaluere en handlingsplan for undervisning i 
menneskerettigheder.140  

5.6.2 DANSKE FORHOLD 
Institut for Menneskerettigheder udarbejdede i 2012 og 2013 en større 
kortlægning af undervisning i menneskerettigheder i folkeskolen og på 
læreruddannelsen som respons til blandt andet handlingsplanen for 
Verdensprogrammets fase I for undervisning i menneskerettigheder. Ud over 
læreruddannelsen er der foretaget undersøgelser af, hvorledes undervisning i 
menneskerettigheder indgår i curricula på politiets grunduddannelse samt i 
noget omfang på pædagoguddannelsen.141 Sådanne kortlægninger af status for 
undervisning i menneskerettigheder på uddannelserne er, ifølge 
Verdensprogrammet, første skridt på vej mod formulering og implementering af 
nationale handlingsplaner. Indsatsen bør ifølge Verdensprogrammet være 
målrettet blandt andet de professionsrettede uddannelser, som eksempelvis 
journalistuddannelserne, politiuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, 
læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, men også tage sigte på grund-, 
efter- og videreuddannelse af eksempelvis dommere og anklagere.142  
 
En undersøgelse foretaget af Gallup for instituttet og UNICEF Danmark i 2014 
viser, at danske skoleelevers kendskab til deres rettigheder fortsat er ringe. Kun 
23 procent af de adspurgte elever angiver, at de ved meget eller noget om børns 
rettigheder.143 Sidst undersøgelsen blev foretaget i 2009, svarede 39 procent af 
eleverne, at de vidste meget eller noget om børns rettigheder.144 Heroverfor er 
der næsten en tredjedel, 33 procent, der svarer, at de kender en lille smule til 
barnets rettigheder, og 13 procent angiver, at de ikke ved noget. Det betyder, at 
knap halvdelen, 46 procent af de adspurgte børn, selv tilkendegiver, at de kun 
ved lidt eller intet om børns rettigheder. Denne mangel på bred viden om børns 
rettigheder udelukker dog ikke, at de adspurgte børn ved noget om mere 
præcise rettigheder. Således svarer næsten alle (93 procent), at børn har ret til at 
blive beskyttet mod vold, lige så mange, at de har ret til fritid, og 89 procent, at 
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de har ret til privatliv. Undersøgelsen blev foretaget blandt 1356 skolelever i 12-
16-årsalderen i hele Danmark. Et udsnit af undersøgelsens resultater kan ses 
nedenfor: 
 
 
 

 23 procent angiver, at de ved meget eller noget om børns rettigheder 

 46 procent mener, at de ved lidt eller intet om børns rettigheder 

 23 procent ved ikke, at de har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem 
– eksempelvis i skilsmisser 

 26 procent ved ikke, at børns rettigheder gælder for alle børn i verden 
under 18 år 

 51 procent mener, at børn har (ret til, red.) lige rettigheder 

 93 procent mener, at børn har ret til at blive beskyttet mod vold 

 8 procent vil gå til deres lærer, hvis de har problemer derhjemme  

 25 procent vil gå til deres lærer, hvis de har problemer i skolen 

 34 procent er meget enige eller enige i, at det er i orden, at politiet bruger 
tortur, hvis de skal forhindre et terrorangreb. 

 
Kilde: TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder og UNICEF Danmark 
Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og 
Børnekonventionen (2014) 
 
 

Undersøgelsen spørger endvidere til elevernes holdninger og værdier. Som det 
fremgår ovenfor, er 34 procent af eleverne i undersøgelsen enige i, at det er i 
orden, at politiet anvender tortur for at forhindre et terrorangreb.145 Dette 
hænger ikke sammen med, at forbuddet mod tortur er en absolut 
menneskerettighed. Fra et uddannelsesperspektiv forventes en befolknings 
kompetencer at være med til at sætte en fremtidig dagsorden for samfundet og 
altså også for den menneskeretlige udvikling i Danmark.  
 
FOLKESKOLEN OG LÆRERUDDANNELSEN 
Med vedtagelsen af folkeskolens forenklede Fælles Mål i sommeren 2014 blev 
fokus på undervisning i menneskerettigheder styrket. Sammenligner man 
imidlertid dette øgede fokus med bekendtgørelsen for læreruddannelsen fra 
2013, svarer vægtningen af undervisning i menneskerettigheder i 
læreruddannelsen ikke til det styrkede fokus på undervisning i 
menneskerettigheder og børns rettigheder i folkeskolens forenklede Fælles Mål. 
For eksempel skal der undervises i menneskerettigheder i folkeskolens 
historiefag, men menneskerettigheder indgår ikke i historiefaget på 
læreruddannelsen. Et andet eksempel er sundhed, seksualundervisning og 
familiekundskab, som er et emne, der undervises i på både læreruddannelsen og 



 
 
 
 

 

 

i folkeskolen. Her indgår børns rettigheder, Børnekonventionen og 
menneskerettigheder 79 gange i folkeskolens Fælles Mål, læseplaner og 
vejledninger, men indgår ikke en eneste gang i sundhed, seksualundervisning og 
familiekundskab i læreruddannelsen.146 
 
Instituttets kortlægning for 2012-13 viser, at menneskerettighederne har en svag 
placering i både folkeskolen og på læreruddannelsen, samt at undervisningen i 
menneskerettigheder i folkeskolen foregår spredt og usystematisk. Lærerne 
oplever ikke, at de er tilstrækkeligt klædt på til opgaven.147  
 
Lærerne, der indgår i undersøgelsen, fortæller, at menneskerettigheder og 
ligeværd ”gennemstrømmer” hele skolesystemet, men adspurgt er det kun de 
færreste, der har viden om undervisning i menneskerettigheder, og som er i 
stand til formulere krav til deres egen og elevernes viden og færdigheder på 
området.148  
 
Fokusgruppeinterviews med lærere viser, at de fleste lærere oftest inddrager 
menneskerettigheder i undervisningen uden at referere til 
”menneskerettigheder” eller ”rettigheder” og/eller de mekanismer, der 
overvåger, at et land overholder menneskerettighederne. 87 procent af lærerne 
oplyser, at det slet ikke eller i mindre grad er deres læreruddannelse, der har 
motiveret dem til at undervise i menneskerettigheder. I fokusgrupperne 
fortæller lærerne, at de mangler viden om, hvordan undervisning i 
menneskerettigheder kan gribes an pædagogisk, så undervisningen er tilpasset 
elever på forskellige klassetrin.149 
 
Det er instituttets opfattelse, at der er behov for, at en fremtidig handlingsplan 
tager højde for, at der skabes sammenhæng og overenstemmelse mellem 
undervisning i menneskerettigheder på forskellige niveauer i 
uddannelsessektoren. 
 
Derfor er det væsentligt, at undervisning i menneskerettigheder styrkes i 
folkeskolereformens opstøttende initiativer, så der i dag i højere grad end 
tidligere sker en professionalisering af området. I forhold til både tematisk 
undervisning i menneskerettigheder og i forhold til forløb, der didaktisk 
indebærer inkluderende læringsmetoder. Undervisning i menneskerettigheder 
bør derfor styrkes på blandt andet Undervisningsministeriets 
undervisningsportal, EMU’en, i hovedindsatsområder for 
Undervisningsministeriets Ressourcecenter for folkeskolen samt i 
Undervisningsministeriets korps af læringskonsulenter.  
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Børns rettigheder og menneskerettigheder bør desuden indgå i 
folkeskolereformens pejlemærker for kompetenceudvikling af pædagogisk 
personale og som en del af systematiske og fortsatte efteruddannelsesindsatser 
for professionnelle, der arbejder med dannelse og børn og unge.150  
 
PÆDAGOGUDDANNELSEN 
Flere af de væsentlige menneskeretlige udfordringer i Danmark, som instituttet 
påpeger i statusrapportens øvrige delrapporter, angår børne-, unge-, og 
omsorgsområdet. Det er områder, som er tæt knyttet til pædagogers 
kerneopgaver. Det gælder blandt andet overgreb på psykisk syge, sikring af 
fornøden omsorg over for børn, der været udsat for overgreb eller lignende, 
samt magtanvendelse som pædagogisk middel.151 Imidlertid er hverken 
Børnekonventionen eller Handicapkonventionen indarbejdet eksplicit i 
kompetencemål for pædagoguddannelsen i bekendtgørelsen for 
pædagoguddannelsen fra 2014.152 
 

I bekendtgørelsen er opstillet kompetencemål for uddannelsen. I disse indgår 
”internationale konventioner” i de tre specialiseringsområder. Specifikke 
konventioner som eksempelvis Børnekonventionen, Handicapkonventionen eller 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er imidlertid ikke nævnt.153  
 
Instituttets kortlægning for 2012-13 viste, hvordan undervisere på 
læreruddannelsen fortolker den tidligere bekendtgørelse om læreruddannelsen i 
forhold til steder i bekendtgørelsen, hvor der står noget om konventioner 
og/eller menneskerettigheder. Undersøgelsen viser, at det er nødvendigt med 
tydelige videns- og kompetencemål for undervisning i menneskerettigheder, når 
curricula skal omsættes til praksis. Et eksempel er en undervisers fortolkning af 
fagbeskrivelsen i faget almen didaktik. I den tidligere bekendtgørelse stod, at 
underviseren skulle undervise i ”Internationale konventioner”. Men ifølge 
underviseren har dette ikke bevirket, at fagbeskrivelsen fortolkes som en 

forpligtelse til at undervise i menneskerettigheder. Undersøgelsen underbygger, 
at det bør kortlægges, hvorvidt der i pædagogernes grunduddannelse er behov 
for en tydeliggørelse af, hvilke menneskerettighedskonventioner der indgår i 
kompetencemål i uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 
 
UNGDOMSUDDANNELSER 
I forhold til undervisning i menneskerettigheder på ungdomsuddannelserne 
anerkender Børnekomitéen i sin kommentar til Danmark som nævnt ovenfor, at 
menneskerettigheder er indarbejdet ”at primary and secondary school levels”. 
Medmindre andet er angivet, indbefatter ”secondary school level” dog både 
”higher and lower secondary level”. ”Higher secondary level” oversættes af 
Undervisningsministeriet til at inkludere de boglige ungdomsuddannelser STX, 



 
 
 
 

 

 

HHX, HTX og HF.154 Danmark har imidlertid ikke redegjort for Børnekomitéen, om 
og hvorledes undervisning i menneskerettigheder, herunder børns rettigheder, 
indgår i curricula i de gymnasiale ungdomsuddannelser, men kun i folkeskolen. 
Børnekomitéen konkluderer derfor på et uklart grundlag. 
 
Der er derfor behov for, at det bliver undersøgt, hvor i de gymnasiale 
ungdomsuddannelsers curricula undervisning i menneskerettigheder eventuelt 
indgår eller kan styrkes. Det drejer sig om læreplaner for de gymnasiale 
uddannelser samt eventuelt i STU’en, i bekendtgørelsen for 
erhvervsuddannelserne og i curricula for enkelte af erhvervsuddannelserne, 
således at en fremtidig national handlingsplan for undervisning i 
menneskerettigheder adresserer relevante uddannelser i hele 
uddannelsessektoren.155 
 
Med henblik på at sikre en effektiv og relevant indarbejdelse af undervisning i 
menneskerettigheder i uddannelserne er der således behov for, at Danmark  
udarbejder, implementerer, evaluerer og følger op på en strategi eller national 
handlingsplan for undervisning i menneskerettigheder. En sådan handlingsplan 
vil sætte prioriteter for en koordineret indsats for indarbejdelse af 
menneskerettighederne i relevante uddannelser på alle niveauer i 
uddannelsessektoren.  

5.6.3 ANBEFALINGER  
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder og imødekomme internationale anbefalinger – at 
Danmark: 
 

 tilpasser læreruddannelsen til folkeskolens styrkede fokus på 
undervisning i menneskerettigheder, så læreruddannelsens 
kompetencemål matcher kompetencemål i folkeskolen.  
 

 præciserer, hvilke menneskerettighedskonventioner der indgår i 
kompetencemål i uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.  
 

 undersøger status for undervisning i menneskerettigheder i relevante 
gymnasiale og professionsrettede uddannelser samt i relevante 
mellemlange og videregående uddannelser. 
 

 udarbejder en national handlingsplan for undervisning i 
menneskerettigheder for hele uddannelsessektoren. 
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