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Abstract 

English title: “Sometimes you find yourself in the hot chair without a lifeline.” A didactic 

study how teachers implement the human rights when teaching and how they connect with 

present occurrences in society within media. 

 

Author: Emelie Johansson 

 

Supervisor: David Gunnarsson 

 

The purpose of this study is to show how five teachers implement and teach their students 

about human rights. Included in this is also to find out if they relate human rights to 

occurrences the world around in their teaching and their thoughts about this. 

 

The questions in the study are as follows: 

- How do the teachers work to implement the essential contents about human rights?  

- How do the teachers relate teaching about the essential occurrences that concern 

human rights? Is this implemented? 

 

The method used in this study is interviews with educated teachers working in grades 1-3. By 

using the theory of implementation containing the keywords understand, know and want to, 

the interviews will be analysed.  

This study shows that teachers understand what human rights are about and that they know 

how to teach about it, they all have strategies. Talking about the want to is where the teachers 

answers differ due to different circumstances for example the children´s age. The results also 

show that it is common that pupils speak about news they want to talk or ask about. Teachers 

find time within the schedule to talk about it, but they don’t always directly connect it to 

human rights.  

 

Keywords: human rights, present occurrences in society, equal rights, convention on the 

rights of a child 

Nyckelord/begrepp: mänskliga rättigheter, aktuella samhällsfrågor, lika värde, FN:s 

barnkonvention 
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1. Inledning 
Mänskliga rättigheter har länge varit ett viktigt och centralt begrepp i många länder. Efter 

andra världskrigets slut samlades FN och beslutade om konventionen för mänskliga 

rättigheter och ett par år efter kom även barnkonventionen. Sverige har antagit dessa 

konventioner och är skyldiga att följa dem (Regeringskansliet u.å). 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, är 

mänskliga rättigheter och alla människors lika värde bland det första som står nämnt i 

inledningskapitlet skolans värdegrund och uppdrag där skolans grundläggande värden 

presenteras. Också under ämnet samhällskunskap under centralt innehåll står mänskliga 

rättigheter, människors lika värde och barnkonventionen nämnd. Där står även att man ska 

arbeta med aktuella samhällsfrågor.  

Forskningsproblemet i denna studie kommer ha sin utgångspunkt i detta. Alla lärare i 

Sveriges grundskolor ska arbeta efter läroplanen. Idag pågår dagliga brott mot de mänskliga 

rättigheterna runt om i världen. Vi kan läsa om dem i nyheterna varje dag. Även i Sverige 

bryter vi mot konventionen om mänskliga - och barns rättigheter. Enligt läroplanen ska vi 

förespråka de mänskliga rättigheterna och prata om aktuella samhällsfrågor. Men hur ska vi 

förhålla oss när mycket av vår vardag och våra liv består av nyheter som bryter mot de 

mänskliga och barns rättigheter? Hur ska vi undervisa om mänskliga rättigheter? Och hur ska 

vi förhålla oss till hur de mänskliga rättigheterna speglas i undervisningen i förhållande till 

vad som rapporteras om i de dagsaktuella medierna? 

Med utgångspunkt i det centrala innehållet i Lgr11 om mänskliga rättigheter, 

barnkonventionen och alla människors lika värde, hur kan man prata om och undervisa om 

mänskliga rättigheter och alla människors lika värde? Hur förhåller man sig som lärare till alla 

nyheter som visas i media som berör dessa frågor? Överallt i dagens samhälle kan vi få tag på 

nyheter. De levereras till oss på TV och radio, i gratistidningen i stället vid tunnelbanan, i 

tidningar i affären eller hem i brevlådan. Nyheterna finns både på datorn, surfplattan och i 

mobilen idag. Överallt och hela tiden kan man läsa och se situationer runt om i världen och i 

Sverige som visar både folk som följer, men också de som bryter mot mänskliga rättigheter. 

Detta finns öppet för unga som gamla. Men hur mycket vet och förstår barn egentligen kring 

det som finns framför dem? Vad är skolans ansvar och hur arbetar man med detta 

egentligen..?  
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Runt om i världen bryts det mot mänskliga rättigheter och det är många 

samhällsaktuella frågor som handlar om detta tema. Vi har stora ideal men hur ser praktiken 

ut? Hur ska vi undervisa när idealen inte ser ut som vi vill?  

 

2. Bakgrund  
I detta avsnitt kommer en kort sammanfattning av historien kring de mänskliga rättigheterna i 

korthet att presenteras. Därefter redovisas ett urval av texter som publicerats och berör 

mänskliga rättigheter inom skolan. Avsnittet avslutas med ett stycke kring de mänskliga 

rättigheterna i läroplanen för grundskolan.  

 

2.1 Mänskliga rättigheter – en historisk återblick 

Det var vid andra världskrigets slut som man för första gången fann att man borde stärka 

skyddet för de mänskliga rättigheterna på internationellt plan genom internationellt samarbete. 

FN:s stadga från år 1945 anser att huvudsyftet är att främja de mänskliga rättigheterna. År 

1948 antogs den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som skulle fungera 

som en gemensam riktlinje för alla nationer och allt folk. Denna fick en stor betydelse.  

År 1949 bildades Europarådet och då hade andra världskriget satt sin prägel, det fanns 

en bristande respekt för den enskilda människans grundläggande fri- och rättigheter. Det 

bestämdes därefter att Europarådets huvuduppgifter skulle vara att slå vakt om mänskliga 

rättigheter. År 1950 undertecknades Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 

och medlemsstaterna i Europarådet är anslutna till denna konvention, däribland Sverige 

(Bring 2017). 

I den svenska regeringsformen talar man om grundläggande fri- och rättigheter men ett 

mer omfattande begrepp är mänskliga rättigheter. Europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna införlivades år 1995 med nationell svensk rätt (Arvidsson & Sterzel 2017). 

 

2.2 Mänskliga rättigheter i skolan  

Det finns mycket att läsa och mycket material att inhämta kring mänskliga rättigheter i skolan.  

I en debattartikel som publicerades i Skolvärlden år 2014 presenteras att sextio procent av alla 

lärare har haft elever som på lektionstid framfört främlingsfientliga åsikter. Många lärare 

menar att skolan inte klarar att bemöta och hantera dessa åsikter och nu ifrågasätts om lärare 
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har för lite kunskap om mänskliga rättigheter och om skolan har för lite koll på vad som kan 

anses vara ett av dess huvuduppdrag. I artikeln beskrivs att det finns en ökad efterfrågan på 

kunskap om barns mänskliga rättigheter och att efterfrågan kommer från skolan. Behovet av 

att förstå vad barnkonventionen innebär och betyder för skolans verksamhet är stort. Även 

metoder att använda sig av efterfrågas. Artikeln ifrågasätter om lärare och skolor verkligen 

har tillräcklig kunskap och kapacitet för att leva upp till sitt uppdrag eftersom 

kunskapsluckorna kring FN:s konvention om barns rättigheter tycks vara stora (Ericson 

2014). 

Även FN-förbundet är inne på samma tema om utbildning. I slutet av år 2014 

publicerade FN-förbundet att FN:s barnkonvention haft stor betydelse för att uppmärksamma 

barns position i samhället men att Sverige ändå får kritik från FN:s barnrättskommitté. 

Svenska FN-förbundet och Unga Örnar säger att första steget för att inte kränkas är att känna 

till sina rättigheter, och de anser att stora utbildningsinsatser behövs. De anser att de vuxna 

som dagligen arbetar med barn måste vara experter och vill att politiker ska skjuta till de 

resurser som krävs för att t ex lärare ska få nödvändig utbildning inom detta (Förenta 

Nationerna [FN] 2014). 

Skolverket väljer å andra sidan att lyfta fram material som Europarådet tagit fram. 

Materialet är till för lärare och tanken är att det ska hjälpa lärare att utveckla undervisning om 

kontroversiella frågor (Skolverket, 2017a). Materialet finns till för att alla behöver lära sig att 

respektera människor som har andra värderingar och att man behöver lära sig att kunna föra 

en dialog. Det beskrivs som avgörande för den demokratiska processen och nödvändig för att 

skapa en kultur som främjar mänskliga rättigheter. Undervisning om kontroversiella frågor 

har blivit en akut utbildningsfråga efter oroligheter och våldsincidenter runt om i Europa och 

synen på hur skolor bör undervisa om de mänskliga rättigheterna har ändrats. I dokumentet 

kan man även läsa att skolan ändrat sitt sätt att undervisa om mänskliga rättigheter de senaste 

åren. Att låta eleverna göra övningar i textböcker och ta del av teoretiska kunskaper har 

utvecklats till att träna eleverna i att vara engagerade, aktiva och delaktiga i verkliga frågor. 

De menar att ”Allt fler är överens om att elever lär sig mer om demokrati och respekt för 

mänskliga fri- och rättigheter samt interkulturella frågor genom att göra än genom att veta, 

dvs. ren faktainsamling.” (Europarådet 2016, s.7). Då undervisningen öppnar upp för nya 

metoder att undervisa om mänskliga rättigheter kommer också chansen till att ta upp 

kontroversiella frågor.  

Skolverket (2017a) skriver att en omvärld med populism, extremism och polarisering 

ställer krav på skolans roll. Eleverna ska bejaka och respektera mänskliga rättigheter och 
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därför är det av stor betydelse att läraren inte backar i fråga om undervisning i kontroversiella 

frågor och att man kan låta samtalet få en viktig roll. Eleverna behöver få möjlighet att 

diskutera kontroversiella frågor och att lärare tillsammans kan utveckla ett arbete för att leda 

dessa samtal. Därav finns detta material från Europarådet som ett stöd (Skolverket, 2017a). 

Europarådet har även utformat en stadga om utbildning i demokratiskt medborgarskap 

och i mänskliga rättigheter. I dokumentet kan man läsa att utbildning spelar en central roll för 

att främja Europarådets kärnvärden som bland annat är mänskliga rättigheter och att förhindra 

brott mot de mänskliga rättigheterna och utbildning har alltmer kommit att ses som ett försvar 

mot tillexempel ökande rasism, diskriminering, våld, intolerans främlingsfientlighet och 

extremism. Att medvetenheten ökar speglar sig i att Europarådets medlemsstater antagit 

denna stadga som utgör en viktig referenspunkt för dem som arbetar med utbildning i 

mänskliga rättigheter. En förhoppning är att stadgan ska fokusera medlemsstaternas arbete 

inom området och även höja utbildningsstandarden i och utanför Europa (Europarådet u.å, 

s.3). 

Nyheter inom samhällskunskapsundervisningen nämns i en avhandling som Skolverket 

tagit del av. Den visar att nyheter har fått en framskjuten roll och att det används på olika sätt 

och kan vara en integrerad del i ett kunskapsområde eller bara vara utgångspunkten för 

undervisning. Nyheterna kan användas på olika sätt som didaktiska verktyg för att nå olika 

kunskapsmål, men har även en tydlig betydelse för att nå fostransmålen – även om kopplingen 

inte alltid är så tydlig för lärarna (Skolverket 2016). 

 

2.3 Läroplanen för grundskolan, Lgr11 

Läroplanens konstruktion och innehåll är avhängigt av vilken kunskap som väljs ut i ett 

särskilt historiskt och socialt sammanhang och att detta val i sin tur baseras på vilken 

dominerande uppfattning som finns angående vad som erkänns som god eller viktig kunskap i 

ett samhälle (Wahlström, 2016, s.11). 

På Skolverkets (2017b) hemsida kan man läsa att arbete med mänskliga rättigheter är 

allas ansvar men att ansvaret att lära om detta är tyngre inom vissa ämnen i skolan. I 

läroplanen för grundskolas inledande kapitel understryks att utbildningen ska förankra och 

förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna som det svenska samhället bygger på. 

Mänskliga rättigheter finns även med som centralt innehåll under ämnet samhällskunskap i 

läroplanen för grundskolan (Skolverket 2017b). 
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I Lgr11, i ämnet samhällskunskap, finns en syftesbeskrivning som mynnar ut i att eleverna 

ska få förutsättningar, genom undervisning i ämnet samhällskunskap, att utveckla sin förmåga 

att; 

- ”reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt 

och beslutsprocesser.” (Lgr11, 2011, s.200). 

 

Under centralt innehåll i ämnet samhällskunskap för åk 1-3 i återfinns dessa citat;   

- ”Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).” 

(Lgr11, 2011, s.201). 

- ”Aktuella samhällsfrågor i olika medier.” (Lgr11, 2011, s.201). 

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet är undersöka hur lärare förhåller sig till och arbetar för att implementerar det centrala 

innehållet om främst mänskliga rättigheter men även om alla människors lika värde och barns 

rättigheter i enlighet med barnkonventionen i undervisningen. Syftet är också att undersöka 

hur lärarna förhåller sig och resonerar kring att ta sig an aktuella samhällsfrågor som lyfts i 

media idag och som berör mänskliga rättigheter med eleverna i undervisningen, samt om detta 

implementeras. 

 

3.1 Frågeställningar  

- Hur arbetar lärarna för att implementera det centrala innehållet om mänskliga 

rättigheter i undervisningen? 

- Hur förhåller lärarna sig till undervisning om aktuella samhällsfrågor som berör 

mänskliga rättigheter? Implementeras detta? 

 

 

4. Teori 
I detta avsnitt ingår en redogörelse av implementeringsteorin samt de teoretiska begreppen 

kan, vill och förstår som är centrala för en implementeringsprocess. Det bör tilläggas att 

implementeringsteorin som består av många delar i sin helhet inte kommer att beskrivas 
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eftersom den är så pass stor och omfattande, utan valet har blivit att istället fokusera på delen 

som handlar om implementering eftersom det är detta som berör uppsatsens tema. 

 

4.1 Implementeringsteori 

Det finns framförallt tre faktorer som är avgörande i en implementeringsprocess och som 

därmed kan ha påverkan på implementerandet. Det första är förståelse och handlar om att 

implementerarna måste förstå interventionens innebörd. Den andra är vilja och det kan 

förklaras genom frågan; i vilken utsträckning har implementerarna lust att genomföra 

interventionen? Den tredje och sista faktorn kallas för att kunna och handlar om i vilken 

utsträckning implementerarna förmår (t ex resurser eller förmåga) att genomföra 

interventionen (Vedung, 2016, s.83). Sammanfattningsvis kan man beskriva det som att 

tillämparen måste förstå beslutet, personen skall kunna genomföra beslutet och även vilja 

genomföra beslutet. Om dessa uppfylls har implementeringen lyckats. 

Läroplanen är ett politiskt dokument och Vedung (2016, s.83) hävdar att 

kommunikation av ord och betydelser spelar en mycket viktig roll i genomförandet av 

offentlig politik. Han menar att termer och fraser i en intervention kan vara både tydliga och 

otydliga och i det senare fallet kan det därför uppstå problem för till exempel aktörer längre 

ned i implementeringskedjan (Vedung, 2016, s.83). Förståelsen är därför mycket viktig och 

har stor betydelse för implementering av en intervention. Förstå handlar till stor del om att 

”begripa innebörden av” (Vedung, 2016, s.84). Det räcker inte med att enbart känna till vad 

en intervention går ut på utan man måste i detalj förstå vad den handlar om (Vedung, 2016, 

s.84). I detta fall kan det handla om att lärarna känner till att det finna en läroplan och ett 

centralt innehåll som de ska lära ut. Men detta räcker inte eftersom de implementerande 

aktörerna, lärarna, även i detalj måste inse vad de centrala innehållen anvisar, vad de betyder. 

Att förstå kretsar också kring hur målen är uppstyrda. Ger de implementerarna svängrum för 

att de är så allmänna? Är tillexempel tillvägagångssätt otydligt eller tydligt specificerade i 

interventionen? Hur ska de förstås och hur stor blir implementerarnas självbestämmande? 

(Vedung, 2016, s.84). Vedung (2016, s.85) avslutar med att påpeka att utformarna av 

interventionen kan erbjuda implementerarna upplysning och utbildning om de inte skulle 

förstå interventionen. 

Det andra ledet i triaden förstå-vilja-kunna är vilja. Även detta kan självfallet influera 

implementeringen. I vilken utsträckning önskar implementerarna att verkställa styrningen? 

Genomförarnas, dvs. lärarnas i detta fall, vilja att implementera kan både hämmas och främjas 
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av deras allmänna politiska uppfattningar eller allmänna åsikter. Inställningen till 

interventionen kan ge inverkan på genomförandet, både i positiv och negativ riktning. Vedung 

(2016, s.85) skriver även att om en grundattityd t ex är positiv och viljan finns, kan enskilda 

bidra till en mycket fördelaktig/trogen implementering.  

Kunna är det sista ledet i triaden och handlar om hur genomförarens förmåga att handla 

ser ut och med förmåga menas resurser av både materiellt och immateriellt slag (Vedung, 

2016, s.86). 

Den som ska genomföra implementeringen kan ställa sig själv dessa frågor;  

1) Kan jag?  

2) Förstår jag?  

3) Vill jag? (Vedung, 2016, s.93).  

I vilken utsträckning förstår, vill och kan personen?  

Vedung (2016, s.13) skriver att implementera är uttryck för förverkliga, realisera, 

genomföra och verkställa. Vidare fortsätter han med att konstatera att det är detta som sker 

mellan beslut och resultat. Det är en process att få politiska och administrativa beslut att bli 

resultat och det är en mängd faktorer som påverkar implementeringen. Till dessa kan man 

räkna krafter i omgivningen (Vedung, 2016, s.13). 

Vedung (2016, s.18) skriver att implementering egentligen är en del av en större 

policycykel. En offentlig policyprocess brukar framställas i en cirkel som blir indelad i de sju 

stadierna, ”problemupptäckt, problemanalys/problemvinkling, utformning av och beslut om 

intervention, implementering, eftergranskning (genom informell uppföljning och formell 

uppföljning/utvärdering) samt spridning och användning av eftergranskningarnas rön.” 

(Vedung, 2016, s.18). I huvudsak är det dessa funktioner som finns i de flesta framställningar. 

Vedung (2016, s.29) skriver att all implementering gäller genomförande av något. Vedung 

(2016, s.31) menar att det finns olika nivåer när man talar om implementering och att man 

måste ta sig igenom alla olika processer och instanser innan det når fram till slutmottagarna i 

målgruppen. En implementeringsprocess pågår ofta på många olika nivåer. Lärarna kan enligt 

Vedungs (2016, s.89) beskrivning tillhöra kategorin frontbyråkrater som arbetar direkt mot 

slutmottagarna. De tillämpar policyn men skapar den inte. Lärarnas uppgift är här att neutralt 

och kompetent applicera det gällande regelverket på individer eller kollektiv.  
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5. Tidigare forskning  
I detta avsnitt redogörs tidigare forskning på området. Forskningen utgörs av tre olika artiklar 

som publicerats i olika internationella tidskrifter.  

Carol Robinson (2016) publicerade Translating human rights principles into classroom 

practices: inequities in educating about human rights i The Curriculum Journal. Syftet var att 

undersöka hur konventioner om mänskliga rättigheter genomförs när det gäller utbildningen 

av mänskliga rättigheter inom skolan. Hon skriver att mänskliga rättigheter handlar både om 

direkt undervisning av dem men även erfarenheter kring hur man upprätthåller sina 

rättigheter. Robinson (2016) menar att i både nationella och internationella sammanhang 

saknas kunskaps och förståelse om mänskliga rättigheter i skolan. Hon redovisar en teoretisk 

ram som man kan använda för att se undervisning om mänskliga rättigheter i skolan. 

Robinson redovisar att en analys av läroplanen antyder tillexempel att det är utövarens ansvar 

att lära barn och unga om mänskliga rättigheter och ge dem möjligheter att utöva dessa. Hon 

menar att detta kan tolkas och genomföras på mycket olika sätt av olika utövare och att elever 

således kan få olika och ojämn utbildning i mänskliga rättigheter. Hon menar att det inte 

uppfylls på ett enhetligt sätt på skolor i England och att risken kan vara att det är samma i 

andra länder. 

 

Studien, Teachers’ pedagogical perspectives and teaching practices on human rights in 

Cyprus: an empirical exploration and implications for human rights education, som 

publicerades i Pedagogies: An International Journal är skriven av Michalinos Zembylas, 

Constadina Charalambous och Panayiota Charalambous. Detta dokument beskriver en studie 

som undersökte tre grekisk-cypriotiska lärares förståelse av mänskliga rättigheter och 

pedagogiska perspektiv. Studien visade att det fanns utmaningar som var gemensamt för de 

tre lärarna. De upplevde pedagogiska svårigheter med att prata om och definiera mänskliga 

rättigheter. Dessa svårigheter påverkade deras pedagogiska perspektiv kring undervisning av 

mänskliga rättigheter. En tredje utmaning som lärarna stötte på var de svårigheter de mötte 

när de skulle förbereda sina lektioner. Svårigheterna kunde bestå utav hur man skulle förklara 

mänskliga rättigheter, vilken typ av material man skulle använda, bagatellisering av 

mänskliga rättigheter och att man gärna gick tillbaka till välbekanta övningar och aktiviteter 

(Zembylas, Charalambous, Charalambous, 2016). 

 

 



13 

 

Katherine Covell, R. Brian Howe och Justin K. McNeil publicerade Implementing children´s 

human rights education in schools publicerades i Sage Journals år 2010. Där går att läsa om 

utvärderingar av ett initiativ som togs i skolor i New Hampshire, England för barns 

rättigheter. De undersöker skolor som var väldigt framgångsrika när det handlar om att 

införliva barns rättigheter och jämför detta med skolor som var mindre framgångsrika.  

De kommer fram till att skolor som varit framgångsrika hade lärare som fått utbildning. 

Ledarskap och engagemang betonades för framgång men att man också behöver känna 

kompetens och förtroende för det man ska genomföra. Detta medför också att de är mindre 

sannolika att upphäva sitt engagemang när det möter påtryckningar. Saker som kan utgöra ett 

hinder sägs vara tillexempel lärares attityder. En faktor som påverkade var skolans policy 

kring mänskliga rättigheter och att det genomsyrade undervisningen under hela läsåret och 

inte bara blev en enstaka företeelse (Covell, Katherine & Howe, R. Brian & McNeil, K Justin, 

2010).  

 

 

6. Metod och material 
I detta avsnitt kommer jag att ge en förståelse och redogörelse för hur undersökningen är 

genomförd. Jag kommer redogöra för vilka överväganden och strategiska val som ligger till 

grund för insamlingen av material, samt analys. Detta kapitel kommer även att innehålla val 

av material och urvalsförfarande, avgränsningar, principer för hur materialet analyserats samt 

metoder för materialinsamling och analys. I samband med detta kommer olika källor värderas 

kritiskt och en diskussion kring forskningsetik kommer att ingå.  

 

6.1 Metod och material 

Det empiriska materialet till denna uppsats samlades in genom intervjuer med fem olika lärare 

som arbetar på olika skolor.  

Jag har valt att enbart använda mig av en metod eftersom mina frågeställningar var 

ställda på ett sådant sätt att intervjuer var den lämpligaste metoden för att besvara dem. Jag 

har ansett detta som en god grund då det är fem olika lärare som är intervjuade och 

intervjuerna varit ca en timme långa vilket gjort intervjuerna rikliga på information. Jag har 

således haft ett fylligt material att arbeta med och analysera.  
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Det har skickats ut mail till olika skolors rektorer (bilaga 1) där jag även frågade om de 

hade möjlighet att vidarebefordra eller på annat sätt förmedla mitt mail och förfrågan till en 

samhällskunskapslärare som undervisade i åk 1-3.  

En intervjuguide med frågor utformades (bilaga 3) tillsammans med information skriven 

i enlighet med de etiska principerna och riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2002) (bilaga 2). 

Min avsikt har varit att studera hur lärare tänker kring implementering av utvalda 

centrala innehåll i samhällskunskap. Eftersom en undersökning kring huruvida lärare arbetar 

med alla punkter under centralt innehåll skulle utgöra ett för omfattande arbete, har en 

avgränsning gjorts till att handla om det centrala innehållet mänskliga rättigheter samt om 

lärarna tar upp aktuella samhällsfrågor i media. Samt hur lärarna tänker kring och ser på 

ämnet utifrån sig själva och deras yrkesroll. Det vill säga inte hur resultatet av 

implementeringen faktiskt ser ut i praktiken.  

Inför intervjuerna utarbetade jag en intervjuguide där jag omsatte studiens överordnade 

problemformulering till konkreta teman med underliggande frågor, där teman och frågor har 

relevans i de frågeställningarna jag önskade att belysa. Detta menar Dalen (2015, s.35) kan 

vara bra att göra innan en intervju.  

Då Dalen (2015, s.37) skriver att det vid kvalitativa intervjuer rekommenderas att man 

använder sig av inspelningsutrustning har jag gjort detta. En stor del av syftet med detta var 

att få med informanternas egna ordval. Det insamlade materialet består därmed av inspelade 

intervjuer som har transkriberats och gåtts igenom ett flertal gånger. Valet av metod har 

följaktligen styrts av studiens syfte och frågeställningar.   

Det är ett medvetet val att använda mig av uttrycket mänskliga rättigheter eftersom det 

är det som står i läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11.             

Mänskliga rättigheter är ett brett begrepp som kan innehålla många olika fenomen. 

Fokus i denna studie har varit på vad lärarna inbegriper i begreppet och därför har jag låtit 

mänskliga rättigheter stå kvar och inte avgränsat det till att handla om ett specifikt tema inom 

området.  

 

6.2 Urval av skolor och deltagare 

Då jag beslutat om metod för studien behövde antalet intervjuade lärare bestämmas. Valet blev att 

göra intervjuer med fem lärare då det antalet borde kunna ge en tendens till vad som skulle 

undersökas. Självklart hade ett större antal intervjuade lärare kunnat ge högre validitet och större 
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chans till generalisering men med tiden jag hade till godo gavs inte den möjligheten. Då hade jag 

inte kunnat bearbeta materialet på en djupare nivå. 

Två av mina lärare fick jag tag på via något som kan liknas vid snöbollsurval. Snöbollsurval 

innebär att man intervjuar en person som man fått kännedom om och att man sedan frågar den 

personen om den vet någon annan som vill vara med och ställa upp och på så vis rullar snöbollen 

på och man kan få tag i fler intervjupersoner (Ahrne & Svensson, 2015, s.41). I denna studie fick 

jag kännedom om två av lärarna som då mailades (se bilaga 1) och de ställde upp på en intervju.  

De tre andra lärarna fick jag kontakt med efter att ha haft mailkontakt med deras rektorer.  

Sammanlagt mailades rektorer på nitton skolor (se bilaga 1) och jag bad dem om 

kontaktinformation till en samhällskunskapslärare i åk 1-3. I tre av mailen svarade rektorerna och 

på detta vis kunde lärarna kontaktas. I två av fallen fick jag lärarnas mailadress och mejlade dem, 

i det tredje fallet hade rektorn vidarebefordrat min kontaktinformation till läraren som i sin tur tog 

kontakt med mig.  

Urvalet av skolor och lärare blev i mitt fall enkelt då det var de som svarade som valdes ut. 

Detta innebär att de fem lärarna har valts ut genom olika metoder, två av dem via kännedom av 

andra personer och tre av dem genom förmedlad kontakt av deras respektive rektor. 

 

6.3 Intervjuer 

Jag har valt att använda mig av metoden intervju i denna studie. Dalen (2015, s.14) skriver att 

ordet intervju betyder utväxling av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett 

speciellt tema. Avsikten med en intervju är att få fram träffande och beskrivande information 

kring hur andra människor upplever sidor av sin livssituation, vilket också har varit 

anledningen till att jag valt intervju som metod. Intervjun ger lärarna en möjlighet att 

reflektera kring läraryrket och de frågor jag är intresserad av för studiens syfte. Jag har i 

denna studie använt mig av semistrukturerad, eller delvis strukturerad intervju. Det betyder att 

samtalet är inriktat på bestämda ämnen som jag som forskare valt ut på förhand (Dalen, 2015, 

s.34). Dalen (2015, s.14) skriver att en kvalitativ intervju lämpar sig speciellt väl när man vill 

ha insikt om informantens egna känslor, tankar och erfarenheter.  

Jag har valt att intervjua fem lärare för att få en större bredd och mer djup i 

undersökningen, men hann tyvärr inte göra fler pga. tidsramen för denna studie.  

Ljudinspelning gjordes av flera anledningar. Som intervjuare behöver inte fokus ligga 

på att anteckna det lärarna säger utan jag kan koncentrerar mig på att lyssna och ställa 

följdfrågor, spinna vidare på intressanta uttalanden eller be om förtydligande vid behov vilket 
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jag också gjorde. Dock gjordes självklart även en del skriftliga anteckningar vid intervjuerna 

ifall den tekniska utrustningen skulle krångla. Ljudinspelning är också bra då man vill gå 

tillbaka och lyssna igen, ofta behöver man lyssna många gånger för att höra allt som sägs eller 

fånga nyanser av ett uttalande vilket var en av anledningarna till att jag valde att använda mig 

av detta.  

Alla intervjuer har genomförts i enskilda rum. Vid en intervju öppnade en elev dörren 

och kom inspringande vilket blev ett mycket kort avbrott. Vid en annan intervju hade lärare 

en tid att passa och därför var vi tvungna att hinna klart inom en viss tid. Vid en intervju 

distraherades läraren en gång av omgivningen och tappade fokus. Det här kan ha påverkat 

intervjusvaren till viss del i dessa fall. Att de fem lärarna valts ut genom olika metoder skulle 

eventuellt kunna ha påverkat resultatet men bör inte ha gjort det eftersom jag inte har någon 

personlig relation till någon av dem. 

 

6.4 Etisk hänsyn och överväganden 

I processen att finna lärare att intervjua har jag alltid varit tydlig med att presentera vem jag är 

och mitt syfte med kontakten. I det första mailet som jag skickade till rektorerna presenterar 

jag mig själv, vilken utbildning jag går, samt varför jag kontaktar dem. I mailet framgår även 

syftet med studien samt att lärarna kommer få vidare information om de etiska krav och 

riktlinjer jag följer innan de bestämmer om de vill vara med. 

När jag har intervjuat mina lärare har jag tagit del av de forskningsetiska principerna för 

en rättssäker forskning som har upprättats av Vetenskapsrådet (2002). Innan varje intervju har 

jag muntligen gått igenom de principer jag följer för mina intervjupersoner, och de har alla 

godkänt och vara införstådda med vad som gäller. De har varit helt medvetna kring de etiska 

forskningslinjer jag valt att följa. Dessa har varit informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och innehållet under dessa punkter (bilaga 2).  

Lärarna i fråga har även fått information om att de har rätt att läsa studien innan den 

publiceras, samt att de har rätt att få veta var studien publiceras.  

 

6.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet kommer från engelskans reliability, av reliable ´tillförlitlig´ och rely ´lita på´ och 

handlar om tillförlitlighet (Nationalencyklopedin 2017a). Reliabilitet innebär att man tittar på 
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hur bra mätinstrumentet är på att mäta det som faktiskt ska mätas (Stukat, 2011, s.133). I detta 

fall ger de fem utförliga och långa intervjuerna ett bra och detaljerat underlag för att analysera 

det som undersöks. Intervjuerna som varit mitt mätinstrument i denna undersökning kan dock 

självklart ha sina brister då människor är i olika psykisk och fysisk form från dag till dag. Det 

som stärker relibiliteten i undersökningen är att samtliga intervjuer är gjorda enskilt och i 

direkt anslutning till en skoldag, i ett av fallen mitt under dagen och i resten av intervjuerna 

direkt efter en skoldag. Då lärarna befinner sig i arbetsmiljö kan det hjälpa dem att utveckla 

sina svar då de vid behov kan visa material eller plocka fram planeringar för att 

vidareutveckla sina svar. Ljudinspelningen gör att jag som intervjuare slipper gissa vad 

lärarna sagt om något var otydligt i efterhand vilket också gör att reliabiliteten blir bättre. 

Inför analysen av denna undersökning har jag noga lyssnat på alla mina inspelningar flera 

gånger samt transkriberat dem för att kunna gå tillbaka och upptäcka de detaljer som blir 

viktiga för analysen.  

 

Validitet kommer från senlatinets vali´ditas som betyder styrka (Nationalencyklopedin 

2017b). Validitet gäller giltighet och handlar om man mätt det som man avser att mäta 

(Stukat, 2011, s.133). Att mäta lärares uppfattningar och tankar kan vara svårt men med hjälp 

av intervjuerna stärks validiteten. Där får lärarna själva berätta, förklara och utveckla sina svar 

kring ämnet för undersökningen. För att ytterligare stärka validiteten i undersökningen har jag 

kontinuerligt tittat tillbaka på mitt syfte och mina frågeställningar för att verkligen fastställa 

att det som var avsikten att mätas faktiskt har mätts. Något man ska ha i åtanke enligt Stukat 

(2011, s.135) är att när andra människor är inblandade vet man aldrig hur ärliga de är mot en 

– de kan ge osanna svar mer eller mindre medvetet. Detta är en eventuell felkälla jag är 

medveten om. Något som också kan ses som en eventuell felkälla kan vara att jag i mina 

intervjuer inte valt att ställa frågor som direkt anknyts till de teoretiska begreppen, tillexempel 

genom att fråga; Vill du undervisa om mänskliga rättigheter? Detta val är baserat på att det 

förmodligen skulle ge platta svar i form av ja eller nej-svar utan något närmare djup att 

analysera. Därför har jag använt ett annat angreppssätt och formulerat andra frågor som kan 

besvara mina teoretiska begrepp och förhoppningen var att de även skulle kunna bidra till mer 

djup i analysen.  

 

Stukát (2011, s.136) menar att generaliserbarhet innebär att man kan ta undersökningens 

resultat och generalisera till en större grupp. I denna undersökning är generaliserbarheten i 

princip obefintlig. I detta fall kan man inte generalisera till en större grupp men man skulle 
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kunna ta samma frågor och ställa till andra lärare. Dock måste man ha i åtanke att om någon 

annan utför intervjuer kommer de bli olika. Resultatet kommer säkerligen påverkas av den 

mänskliga faktorn och olika tolkningar av materialet kan komma att göras i analysen. I denna 

studie har urvalet av antalet deltagande lärare slutat på fem vilket är ett för litet antal lärare för 

att kunna generalisera till en större grupp av lärare. Generaliserbarheten hade ökat om 

intervjuer med fler lärare hade genomförts. Trots detta bidrar denna undersökning till 

vetenskapen då den kan ge nya idéer till forskning eller undersökningar på samma tema. 

 

 

7. Resultat och analys 

 

7.1 Resultat 

Valet att sätta ihop resultat och analys grundar sig i att det är lättare att förstå analysen om 

resultatet finns nära tillgängligt.  

Detta avsnitt kommer att inledas med en kort beskrivning av informanterna som i denna 

studie har fått heta Anna, Birgitta, Calle, Doris och Emma. Uppgifter som kan identifiera 

informanterna har utelämnats.  

Avsnittets andra del kommer att visa resultatet av lärarintervjuerna som berör mänskliga 

rättigheter. Därpå följer en analys av intervjusvaren.  

Därefter kommer resultatet av intervjuerna som berör mänskliga rättigheter och aktuella 

samhällsfrågor att redovisas och följas av en analys.  

 

7.2 Presentation av informanter 

Anna har en grundskollärarutbildning och har arbetat i skolan mellan 15-20 år. Birgitta har en 

grundskollärarutbildning och har arbetat i skolan mellan 15-20 år. Calle läste 

lärarutbildningen och har arbetat som lärare mellan 5-10 år. Doris läste pedagogiskt arbete 

med yngre barn och har arbetet i skolan mellan 0-5 år. Emma har arbetat mellan 0-5 år som 

lärare och läste lärare mot tidigare år. Samtliga lärare är behöriga för att undervisa i 

samhällskunskap.  
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7.3 Resultat av intervjuer – undervisning av mänskliga rättigheter 

7.3.1 Annas intervjusvar  

Anna berättar att på skolan hon arbetar jobbar de efter Ross Greene vilket handlar om att alla 

barn gör rätt om de kan. Hon berättar att skolan har en gemensam värdegrund att stå på, både 

skolans personal och fritids, och betonar att hon verkligen tror att det är viktigt när man ska 

arbeta med mänskliga och barns rättigheter. Anna säger också att det är väldigt viktigt att ha 

samma grundsyn när man arbetar med mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Hon menar 

att trots att man kan läsa och se vad mänskliga rättigheter och barns rättigheter innebär så kan 

man tolka det som står och att man lärare kanske tolkar det olika. 

Anna säger att om hon skulle lägga upp en lektion kring mänskliga rättigheter så skulle 

hon först ha en diskussion och ta reda på vad de kan om de mänskliga rättigheterna. Hon 

berättar att hon gör en lektionsplanering utifrån vad hon vill att de ska klara av och lära sig. 

Vilket kunskapskrav ska uppnås, vilka förmågor behöver de utveckla för att nå det 

kunskapskravet och vilka lektionsaktiviteter som ska ingå för att avsluta med någon form av 

formativ bedömning. Anna berättar att varje år kring FN-dagen arbetar de två veckor med de 

mänskliga rättigheterna och extra intensivt med barns rättigheter och att de gör det på olika 

sätt via olika metoder.  

 

7.3.2 Birgittas intervjusvar 

Birgitta berättar att de arbetar med mänskliga rättigheter när det t ex är rocka sockorna, FN-

dagen då de pratar om barns rättigheter samt att de ser en serie som heter Hotell kom som du 

är.  

Birgitta har flera exempel på hur hon skulle undervisa om mänskliga rättigheter. Hon 

nämner grupparbeten och lilla Aktuellt och pratar mycket om diskussioner, samtal och frågor.  

Birgitta förklarar att undervisningen ser olika ut i de olika årskurserna, att arbetsområdet 

kan göras större och gå från att rita till att skriva, reflektera och prata med varandra då de blir 

mer verbala. Birgitta börjar en lektionsplanering med att fundera på hur de ska arbeta och vad 

som ska ske i hel, respektive halvklass och om samarbete med fritids behövs. Hon berättar att 

de pratar och diskuterar mycket, ser på film och att hon även använder sig av arbetsblad. 

Enligt Birgitta responderar eleverna positivt på undervisning av de mänskliga 

rättigheterna och hon säger att hon tycker att man inte bara ska tänka arbete kring mänskliga 

rättigheter som ett avslutat kapitel utan att man ska arbeta med det hela tiden. 
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7.3.3 Calles intervjusvar 

Calle berättar att han tycker det är bra att ha grundläggande kännedom om barnkonventionen 

om man ska undervisa om den och att han skulle plocka ut punkter som ligger nära för 

eleverna att arbeta med.  

Calle berättar att om han ska undervisa om mänskliga rättigheter så blir det ganska 

mycket läsande om och vart de kommer ifrån, i par och gemensamt, men även ge exempel på 

länder som har och inte har antagit dem. Läraren berättar att han gärna breddar det och 

ämnesintegrerar med andra ämnen som bild och musik, att de dramatiserat och haft 

diskussioner kring dramatiseringarna samt skrivit texter som satts upp tillsammans med 

bilder. Han berättar också att SLI har bra filmer och även UR som har bra korta filmsnuttar 

gjorda för åldersgruppen. Calle brukar även använda uppgifter i lärarhandledningen oavsett 

om det är rena instuderingsfrågor eller mer kreativa uppgifter. Läraren berättar att han och 

hans kollegor gjort en uppdelning och spaltat upp det centrala innehållet i ett enkelt 

krysschema och berättar att de ska arbeta med mänskliga rättigheter i årskurs tre. Calle 

samplanerar och gör alltid grovplaneringen tillsammans med sina kollegor men gör den 

detaljerade lektionsplaneringen själv. Ofta gör de en bedömningsuppgift som blir det första 

momentet för att testa av var elevernas kunskapsluckor finns. 

 

7.3.4 Doris intervjusvar 

Doris har ännu inte undervisat om mänskliga rättigheter men hon har inte brist på idéer om 

vad hon skulle kunna göra. Doris berättar att om hon skulle lägga upp en lektion eller en 

undervisningsperiod om mänskliga rättigheter skulle hon utgå från att det ska vara variation 

på lektionen. Hon beskriver att hon skulle börja med att berättat syftet med lektionen, vad de 

ska lära sig och alltså vad de behöver lyssna efter eller tänka på. Hon ger sedan förslag på att 

hon skulle visa en film, börja prata, visa bilder eller att man gör en lek – men att det ska vara 

något som fångar eleverna och visar vad de ska prata om. Hon berättar att nästa steg skulle 

vara en arbetsuppgift i form av grupparbete eller individuella uppgifter. Hon förklarar att 

eftersom de bara går i årskurs ett så sitter de ibland i par och t ex spelar spel. 

Doris berättar att ibland arbetar de utifrån tanken om VÖL som handlar om vad man 

kan, vad man önskar veta och sedan utvärdera med frågan vad har jag lärt mig? 

Arbetet i de olika årskurserna skulle Doris lägga upp olika, att eleverna kan få mer eget 

ansvar och själva välja ut och söka information allteftersom de blir äldre.  
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Läraren beskriver att på skolan där hon arbetar har de tillexempel en trygghetsgrupp och 

en likabehandlingsplan. Doris berättar att hon har lärt sig väldigt mycket av detta och även av 

att arbeta med temadagar. Hon tillägger dock att hon gärna skulle vilja få mer utbildning och 

kompetens än vad hon har från sin utbildning, att hon nu får läsa på och höra sig för med 

andra lärare som har mer erfarenhet men att de har bra samarbete mellan alla lärare på F-3 och 

att det är väldigt tacksamt.  

 

7.3.5 Emmas intervjusvar 

I skolan där Emma arbetar gör lärarna i F-3 ofta temaarbeten med flera ämnen inblandade.  

Emma anser att utbildning, driv, engagemang och att man är öppen för att, förändra och 

testa nya saker är viktigt när man ska arbeta med frågor om mänskliga rättigheter och barns 

lika värde. Emma berättar också att skolan varje år har en FN-vecka där de gör olika saker 

och varje år som att fördjupa sig i barnkonventionen. Varje år har de en gemensam 

sångsamling där varje årskurs övat in en sång.  

När Emma undervisar om mänskliga rättigheter har hon valt att prata om FN, när det 

kom till och grunden - att eleverna ska förstå att detta gäller alla. De har arbetat med 

barnkonventionen och elevernas rättigheter som barn. De har haft grupparbeten, målat och 

diskuterat samt haft övningar som mynnat ut i diskussion. Läraren berättar att de även ser på 

film. Emma berättar att när hon och hennes kollega börjar planera teman utgår de alltid från 

läroplanen, förmågorna och kunskapskraven. De diskuterar tillsammans vad som faktiskt står 

skrivet för att se till att de inte missar något.  

Emma lägger upp sin undervisning i de olika årskurserna olika. I årskurs ett är eleverna 

väldigt olika i sin utveckling så behovet av att anpassa är stort men att hon går djupare in när 

eleverna blir äldre.  

 

7.4 Analys – undervisning av mänskliga rättigheter 

Då man läser sammanfattningarna av lärarnas intervjusvar kan man fastställa att alla fem 

lärare har, eller kan ge förslag på, olika metoder och arbetssätt som man kan använda då man 

ska undervisa om mänskliga rättigheter. Då man talar om implementeringsteorins 

nyckelbegrepp kan, tolkar jag det som att man kan undervisa om ämnet och i begreppet kan 

lägger jag därför om man har metoder och arbetssätt för att implementera det aktuella ämnet. 
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I intervjuerna med lärarna framkommer även fler sidor av begreppet kan. Att kunna handlar 

också om att ha förutsättning för något. Två av lärarna pratar kring just detta. Anna säger; 

 

Det är väl bara det att när man pratar om mänskliga rättigheter och berättar att det finns människor 

som .. inte får det som dom har rätt till. Då kan ju dom tycka att världen är grym. ... Och där är 

hela tiden en balansgång att jobba med små barn. Du får ju inte skrämma dom. … Som 

samhällskunskapslärare, så ser jag mer det här att man jobbar med dom mänskliga rättigheterna, 

barns rättigheter, så det är dom liksom lite större frågorna och dom är ju så svåra att bryta ner 

emellanåt, kan jag tycka liksom. 

 

Birgitta har ett annat tankespår; 

 

Men sen så tycker jag just med de små barnen så är det viktigt att ta saker här och nu, att man 

lyfter på barnens nivå, för det är först då det går in i dom, djupare, än att man bara, nu idag ska vi 

prata om, eh, om mänskliga rättigheter, det går inte in riktigt på samma sätt som när man plockar 

upp det från barngruppen, när det händer saker. Jag märker att det, att man plockar upp när det 

händer saker runt barnen just när det gäller de mänskliga rättigheterna, då går det in bättre för barn 

fungerar så. 

 

Man kan tolka Annas svar som att förutsättningarna för att prata om mänskliga rättigheter 

med elever i årskurs 1-3 inte alltid är optimala. Hon menar att eleverna kan bli skrämda och 

uttrycker att en stor fråga som mänskliga rättigheter kan vara svår att arbeta med. Även fast 

Anna har metoder för att kunna arbeta, anser hon sig inte ha de bästa förutsättningarna för att 

kunna. Birgittas svar kan även de tolkas som en slags förutsättning – nämligen att det ska 

lyftas på elevernas nivå och att det bör göras genom att man plockar upp något aktuellt i 

elevgruppen. Man kan tolka det som att detta blir en förutsättning för att kunna undervisa om 

ämnet, även om hon också har metoder och arbetssätt.  

 

Tre av lärarna berättar att de tycker det kan vara svårt att arbeta med mänskliga rättigheter 

med elever som går i årskurs 1-3. Anna säger; 

 

När man pratar om mänskliga rättigheter och berättar att det finns människor som .. inte får det 

som dom har rätt till. Då kan ju dom tycka att världen är grym. ... Och där är hela tiden en 

balansgång att jobba med små barn. Du får ju inte skrämma dom. Alltså, det är det jag menar med 

att del ett av läroplanen, den är så viktig för oss, att vi kanske inte lyfter upp mänskliga rättigheter 

på det sättet som vi borde göra. Vi kanske borde prata mycket mycket mer om mänskliga 

rättigheter men, eh, vi gör det inte eftersom vi anser att det är vår liksom, vår grundsyn. Och den 
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kan vi inte rucka på, den kan vi inte förändra liksom. Och vi får inte ändra på det, för det är liksom 

vår värdegrund, det här är liksom vår stöttepelare, mänskliga rättigheter måste, alltså det är skolans 

grund. Som samhällskunskapslärare, så ser jag mer det här att man jobbar med dom mänskliga 

rättigheterna, barns rättigheter, så det är dom liksom lite större frågorna och dom är ju så svåra att 

bryta ner emellanåt, kan jag tycka liksom. 

 

Calle är inne på samma spår och säger; 

 

Det är klart att, ibland kanske man kommer in på, just när det gäller det här arbetsområdet, alltså 

ganska tunga frågor. Och ja, hur är det för nån där det här inte gäller tillexempel. Inte vet jag, 

alltifrån att man blir bortgift som barn eller alltså ja. Det blir ganska stora frågor som kan vara .. 

svåra att samtala om med så pass unga elever som man ändå har runtomkring sig. .. Världen är 

grym ja, och många har koll på det, men en del här är ganska skyddade, tittar aldrig på nyheter. … 

Dom kanske inte.. har haft kontakt med de här frågorna alls. 

 

Även Doris talar om detta; 

 

Vart man kan dra gränsen för vad man kan berätta för dom när dom bara går i ettan, när det ändå 

handlar om mänskliga rättigheter som är ganska, det kan ju vara, det kan ju bli ganska tufft om 

man pratar om barn som blir slagna och, det kanske man inte tar upp i ettan jag vet inte, det får ju 

bli på deras nivå på något sätt. Man får bemöta deras frågor mer än att kanske överösa dem med 

saker så, men det är ju mer det här grundläggande, alla har rätt att vara den dom är och så, men att 

veta vad man ska, nu har ju inte jag gjort det, men att veta vad man ska ta upp … så det blir på 

deras nivå. 

 

Det lärarna pratar om knyter jag till viss del till implementeringsteorins andra begrepp vill. 

Implementeringsteorins andra begrepp vill, analyseras här utifrån huruvida lärarna vill 

undervisa om mänskliga rättigheter. Eftersom alla som undervisar i skolan är skyldiga att följa 

läroplanen har lärarna ingen valmöjlighet att välja bort det och deras vilja ska inte ha någon 

påverkan. Under intervjuerna framkommer att alla lärare är medvetna om läroplanen och dess 

innehåll och att de ska följa det, det visar sig genom yttranden som lärarna gör under 

intervjuerna. I denna analys tolkas begreppet vill snarare i form av vad lärarna vill ta upp, vad 

de har lust att ta upp och om de har möjlighet att undervisa om mänskliga rättigheter och i 

sådana fall i vilken utsträckning.  

Anna, Calle och Doris lyfter här ett dilemma. Dilemmat handlar om att vilja undervisa 

om ämnet men kopplas här tätt samman med det första centrala begreppet – att kunna. Man 

skulle kunna tolka lärarnas svar som att de vill undervisa om ämnet, men samtidigt lyfter de 
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ett problem som också blir en svår avvägning. Hur mycket ska de berätta för eleverna? Hur 

långt sträcker sig deras vilja att berätta om mänskliga rättigheter för så pass unga elever?  

Anna menar att det är en balansgång kring vad som kan tas upp utan att skrämma 

eleverna. Detta kan tolkas som att hon gör ett medvetet val i vad som hon vill ta upp. Calle 

menar att frågor inom detta område kan vara stora och tunga och svåra att samtala om med så 

unga elever. Utifrån Calles svar kan man tolka in att möjligheten att ta upp frågor inom 

mänskliga rättigheter begränsas av elevernas unga ålder vilket även Anna är inne på. Även 

Doris funderar på vart man ska dra gränsen för vad man kan berätta för eleverna. Även detta 

kan tolkas som att hon vill men att hon måste dra en gräns och alltså begränsas i sin möjlighet 

att prata om detta. 

En av lärarna, Emma, nämner även hon frågan med hur mycket man kan berätta för 

eleverna men angriper frågan från ett annat håll; 

 

Jag kan känna att man inte behöver humhumma, alltså man behöver inte .. jag tror att barn ändå, 

sen behöver man ju inte berätta om allt men. … Ja jag anpassar olika, det gör jag. Det här måste 

dom ju få reda på och det står i läroplanen och det är ju hela värdegrunden så. Sen är det väl, dom 

kan ju bli liksom ja, om dom får höra hur det kan vara i världen. Det är klart att dom börjar fundera 

och det kan vara skrämmande, men, det är ju så det ser ut också känner jag.  Jag försöker ju alltid .. 

ha ett öppet klimat att man kan diskutera så det inte ska bli nåt missförstånd eller så. Jag tror man 

känner lite det där också, och man känner, man lär ju känna sina elever liksom. Man kanske inte 

börjar diskutera djupa frågor det första man gör i årskurs ett, utan man behöver lite såhär. Men jag 

vet vissa som är lite känsliga och då kan man ha lite koll på det liksom. 

 

Emmas inställning skiljer sig från de andras då hon går in med inställningen att hon ska kunna 

och vill arbeta med detta. Även fast hon också tänker kring hur mycket man kan berätta för 

eleverna och kanske inte berättar allt så använder hon begreppen kan och vill i en annan 

bemärkelse än de andra lärarna. Utifrån Emmas svar kan man tolka det som att hon är mer 

positivt inställd och vill undervisa om detta, trots de eventuella svårigheter det kan föra med 

sig 

Man kan även se begreppet vill ur den synvinkel om hur lärarna hanterar undervisning 

om mänskliga rättigheter. Två av lärarna menar att eleverna är väldigt nyfikna och frågvisa. 

Birgitta berättar; 

 

Små barn ställer oftast väldigt mycket frågor och det finns oftast inga skrupler utan man vågar. Det 

är härligt för dom kommer bara med några frågor och så blir man såhär, jahaa hur ska jag försöka 

förklara det här liksom. 
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Doris säger i princip samma sak; 

 

Sen barnen, när dom går i, alltså alla barn, men när dom går i, oavsett ålder, dom har ju så mycket 

frågor och funderingar, vilket är en möjlighet att kunna spinna vidare på det dom säger. Så att det 

kan ju dra iväg och hända. Man sitter i heta stolen utan livlina ibland när man står där framme och 

dom ställer bara frågor om vad som helst och så ska man *knäpper med fingrarna* så här snabbt 

kunna säga någonting.  Men jag tycker ofta att jag brukar ha något bra att säga sådär. Nä men så 

det är väl en fördel i alla fall att dom är nyfikna liksom så.  

 

Sättet Birgitta och Doris hanterar elevernas frågor på, att de bemöter eleverna och deras frågor 

och försöker ge dem svar, tolkar jag även det in i begreppet vilja. Lärarna vill bemöta 

eleverna och ge dem svar, de har en positiv vilja till att implementera detta ämne.  

 

De fem lärarna visar i intervjuerna att de förstår vad en undervisning om mänskliga rättigheter 

kan handla om, men de visar också alla på en djupare förståelse på olika sätt. Anna säger; 

 

För vad innebär barns rättigheter och mänskliga rättigheter, jo, det kan man ju läsa och se. Men det 

är ju fortfarande så att alla kan ju tolka det som står där, och vi tolkar det kanske olika.  

 

Anna visar på förståelse av att barns- och mänskliga rättigheter kan tolkas olika av olika 

personer trots att de kan läsa exakt samma dokument. Anna tänker på förståelse som hur 

mänskliga rättigheter förstås av olika människor och därmed kanske också hur det kan 

påverka eleverna olika. 

Birgitta menar att engagemang hos läraren är viktigt. Hon förklarar; 

 

Om man är själv är ganska positiv och tycker det här är spännande, det ser ju barnen på mig, att 

det här är någonting vi liksom alla, alla människor behöver hjälpas åt med det här och hur kan man 

göra? Ser dom då att jag är engagerad, då blir ju dom också engagerade, jag tror ju mycket på det. 

Eh, och det är ju det man vill på nåt sätt, i slutändan att barnen själva också ska bli engagerade, att 

dom ska tänka över det, vad står dom för, vad tycker dom? Och framförallt ha ett engagemang och 

ett intresse och en tanke, tycker jag, runt dom här viktiga frågorna. 

 

Även hos Birgitta kan man se förståelse, men ur en annan synvinkel. Man kan se hur hon 

förstår att engagemang hos en lärare kan vara avgörande för huruvida implementeringen blir 

framgångsrik. Förståelsen här handlar inte om hur hon förstår vad hon ska lära ut, utan att hon 

även förstår hur utformningen av undervisningen spelar roll. 
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Av Calles svar kan man utläsa att förståelse också kan handla om att man måste förstå hur 

man ska undervisa så eleverna förstår. Han säger; 

 

Och sen få ner det på barnens nivå, dom är inte direkt skrivna på ett barnspråk, jag tror att vi har 

hittat något som är lite omformulerat med lite andra ord, för det blir ju lite mer elevnära. Det, kan 

vara klurigt ibland att få det begripligt, vad betyder det här då? 

 

För Calle handlar förståelse inte bara om huruvida han förstår vad som ska läras ut utan också 

om huruvida eleverna kan förstå det han ska förmedla. Detta är också en sida av förståelse 

som kan kopplas till den didaktiska kompetensen.  

Doris menar att när eleverna blir äldre får de allt fler tankar och funderingar.  

 

Men eftersom dom är äldre då, nio år istället för sju, så blir det ju då att dom har mera tankar och 

funderingar. För då har dom ju liksom, alltså vuxit och fått sett på lilla aktuellt och kanske till och 

med ännu mer, så då kommer det ju självklart mera frågor och funderingar. Så då gäller det att 

man som lärare besvarar det bra och liksom möter upp det och fångar det. Och jobbar med det. 

 

Doris lyfter ännu en sida av förståelse, nämligen att man som lärare måste se till elevernas 

utveckling och att man måste bemöta dem där de är. Hennes förståelse för ämnet visar sig då 

hon säger att man ska fånga upp och arbeta med det. Hon förstår att ämnet inte kan lämnas 

oberört och att eleverna kan behöva hjälp med att förstå och arbeta med det.  

Emma tycker inte att man ska lämna ämnet när man arbetat färdigt med det. 

 

Ehm, vi har det inte, men det känner jag med mycket, att man kan inte bara ha det en eller två 

veckor under tre år och sen tror man att dom ska kunna det liksom. Utan man måste liksom 

påminna dom.  

 

Emmas förståelse visar sig på det sättet att hon vet vad de mänskliga rättigheterna är och hon 

själv har insett att det är ett ämne som enligt henne kräver ständig påminnelse. Det är inte ett 

ämne som man enligt henne kan arbeta med en gång och sedan förvänta sig att eleverna 

kommer kunna. Förståelsen här ligger i att ämnet är komplext och brett och hon har nått en 

förståelse i att det kommer ta tid att undervisa om.  
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7.5 Resultat av intervjuer – lärarnas förhållningssätt till undervisning om 

aktuella samhällsfrågor som berör mänskliga rättigheter 

7.5.1 Annas intervjusvar  

Anna förklarar att det som händer i elevernas eget liv, här och nu är tillräckligt och menar att 

man inte behöver arbeta med hela världen.  

Hon säger att nyheter är svårt för att barnen tycker att det är jobbigt. Anna tillägger att 

nutidsfrågor ofta är väldigt svårt med eleverna eftersom det ofta blir så negativt. Hon förklarar 

att de blir rädda och att hon tycker att eleverna kan få vara barn ett tag till. 

Anna förklarar att hon inte tar upp aktuella samhällsfrågor och kopplar dem till 

mänskliga rättigheter. Anna menar att hon använder andra ord som är kopplade till begreppet 

som allas lika värde och att man har rätt att få vara den man är. Oftast är det eleverna som 

lyfter frågorna och Anna utgår då från elevernas erfarenhet och upplevelser, men hon berättar 

att de också lyfter in mediala delar som t ex rocka sockorna men att hon inte plockar upp 

nyheter som är just nu.  

Anna berättar om hur hon skulle kunna arbeta med detta och säger samtidigt att 

upplägget i hur man gör kan bli olika beroende på vad eleverna lyfter upp.  

 

7.5.2 Birgittas intervjusvar 

Birgitta säger att hon undervisar om aktuella samhällsfrågor som sedan kopplas till mänskliga 

rättigheter och nämner flyktingfrågan som något som kommer på tal ofta och som de pratar 

mycket om. Läraren berättar att det både kan vara hon och eleverna som tar upp ämnet, men 

tillägger också att vissa frågor kanske är lite tidigt att ta i årskurs ett, men i årskurs tre kan hon 

absolut styra in på något hon läst eller berättat så att eleverna får tänka.  

Birgitta berättar att när de arbetar med eleverna sätts det slutgiltiga arbetet ofta upp 

någonstans och att eleverna går dit ibland efter avslutat arbete.  

Birgitta berättar även att hon i skolan tillsammans med elever varit delaktig kring en nystartad 

skola i ett land i Afrika och att det skapat stort engagemang hos eleverna.  

 

7.5.3 Calles intervjusvar 

Calle berättar att han och hans kollegor pratat om att lyfta en samhällsfråga från media som 

berör mänskliga rättigheter. Arbetet är inte helt färdigt planerat än men att tanken är att 
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eleverna ska argumentera och ta ställning och få chansen att ompröva sin åsikt i diskussion 

med andra. 

Calle tycker att det finns många möjligheter med att arbeta med en aktuell 

samhällsfråga från media och koppla den till mänskliga rättigheter men han påpekar också att 

det finns en del svårigheter.  

Läraren nämner även att de ägnade tid åt Clara Henrys låt med Alcazar i Melodifestivalen då 

de flesta elever följer programmet frekvent. De hade då pratat om kill- och tjejfrågor, tittat på 

lönestatistik för att se hur verkligheten ser ut. Han menar att eleverna reagerat på orättvisorna 

i att män som har samma yrken som kvinnor tjänar lite mer pengar. Calle uttrycker; 

 

Dom har svårt att köpa det, och jag hoppas att det håller i sig. Då kanske vi kan få till en 

förändring.  

 

Calle anser att undervisning av aktuella samhällsfrågor som berör mänskliga rättigheter är 

väldigt viktigt eftersom det kan hjälpa till att upplysa och rusta eleverna som människor inför 

framtiden. 

 

7.5.4 Doris intervjusvar 

Doris förklarar att hon inte arbetat med aktuella samhällsfrågor i media idag som berör 

mänskliga rättigheter, men att hon skulle höra sig för vad andra lärare gjort och få inspiration 

därifrån, samla på sig fakta som hon vet fångar eleverna och arbeta varierat.  

Doris kan komma med fler möjligheter och hinder med att arbeta med en aktuell 

samhällsfråga kopplad till mänskliga rättigheter. 

Att prata om aktuella samhällsfrågor som till exempel berör mänskliga rättigheter i 

skolan eller i undervisningen tycker Doris är väldigt viktigt. 

 

7.5.5 Emmas intervjusvar 

Emma säger att om hon själv skulle lägga upp en lektion på temat så skulle hon ta något som 

var aktuellt just för stunden. Hon skulle börja med att ta reda på vad eleverna redan vet och 

utgå från det. Emma nämner att när internationella kvinnodagen kommer så pratar de om hur 

det är att vara tjej i ett annat land.  

Emma berättar att de t ex kan se en film, att hon visar bilder eller att de har en 

diskussion tillsammans. Hon berättar också att de arbetar mycket med du-uppgifter.  
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Vi har försökt få in mycket du-uppgifter liksom, om du skulle vara det vad skulle du göra då 

liksom? 

 

Emma tycker att det finns många möjligheter med ett sådant arbete och hon säger att nyheter 

nästan alltid går att vinkla utifrån mänskliga rättigheter, att man nästan alltid kommer in på 

det.  

Emma berättar även att det finns en person som ibland kommer ut till skolan och samlar 

in skänkta föremål till välgörande ändamål. Hon förklarar att kvinnan som kommer ut är 

väldigt rak och ärlig och berättar precis hur situationen för barn i andra länder kan se ut och 

att hon ibland kan tänka att kvinnan kanske borde tänka efter vilka hon pratar med och vad 

hon säger. Samtidigt är hon positivt inställd eftersom det blir tydligt för eleverna och att det 

handlar om att man kan hjälpa andra med det man själv har. 

 

Det handlade ju om att vi skulle få en liksom .. att dom ska få nån förståelse för och få bli 

engagerade i att hjälpa andra liksom.  

 

Läraren tycker att det är extremt viktigt att prata om aktuella samhällsfrågor som dyker upp 

idag som kanske är kopplade till mänskliga rättigheter i undervisningen. Hon nämner att det 

är en del av värdegrunden och att hon själv tycker det är väldigt viktigt men att det egentligen 

inte ska spela någon roll eftersom det är hennes uppgift att undervisa om.  

 

7.6 Analys - lärarnas förhållningssätt till undervisning om aktuella 

samhällsfrågor som berör mänskliga rättigheter  

Nästan alla lärare har förhållningssättet att undervisning om aktuella samhällsfrågor som 

berör de mänskliga rättigheterna är väldigt viktigt och de lyfter olika anledningar till varför de 

anser det. Birgitta säger; 

 

Då får ju dom igång, det är dit man vill, att dom ska få igång en dialog själva och börja fundera 

över saker. Ja jag tycker att, det skulle ju vara straffbart om man inte tog upp dom helt ärligt, för 

det är så viktiga frågor, som barnen ganska tidigt, dom hör dom här frågorna runt omkring sig, och 

det är viktigt att man vet hur det ser ut i andra delar och världen, otroligt viktigt. För att kunna 

förstå hur vi har det, jämfört med hur andra människor har det. Kanske att man vill vara med och 

förändra, i framtiden också kanske också att se, för att kunna hjälpa till. … Och framförallt tror jag 
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med dom här små barnen att våga stå, att våga ha en åsikt, att kunna, eh, ha empati och förstå, att 

det kan se olika ut … Kanske att vara lite tacksam för vad man själv har också.  

 

Även Calle menar att det är viktigt och hänvisar till elevernas bästa; 

 

Det är ju superviktigt. Det är såklart superviktigt och vi gör en hel del tycker jag för klimatet också 

och att man rustar dom lite som människor för dom kommer inte alltid att gå i den här skolan, dom 

kommer möta andra människor, dom kommer behöva det. … Då är det väl bra att vara lite upplyst 

helt enkelt och rustad som människa. Att man har ett tankesätt att man vet att alla är lika mycket 

värda men att det ser väldigt olika ut, … dom kommer att umgås med människor som har haft 

andra uppväxtvillkor än dom själva. Ja, vilket gör att dom behöver ha med sig det tänker jag. 

 

Doris menar även hon liksom Birgitta att det kan hjälpa eleverna till att bli tacksamma för vad 

de själva har.  

 

Nej men det är ju så viktigt. Bara att man ska vara att man ska förstå att man ska vara, alltså man 

måste ju förstå att det ser olika ut på olika ställen i världen till exempel om vi ska prata om att alla 

inte får gå i skolan. För att man själv ska, att man själv uppskattar att man får gå i skolan, att man 

förstår att alla får inte gå i skolan men jag får och vad glad jag ska vara över det. Då kanske jag 

ska försöka orka sitta här och lyssna och lära mig saker. Det är svårt att svara, men det är ju 

jätteviktigt. Det är ju för att dom ska förstå, dom ska växa och bli människor.  

 

Anna har lite av en annan åsikt och menar att det är ett svårt ämne att arbeta med som lärare 

och att de själva inte behöver lyfta dessa frågor eftersom eleverna kommer med dem. 

 

Mm, det där är jättesvårt för att barn ser alldeles för mycket som dom inte förstår, på TV hemma 

och som inte föräldrar bemöter. Så, och där är det ju jättemånga barn som är rädda och liksom.. 

har en.. konstig bild av det som sker i samhället för dom, dom tolkar det dom upplever. Och där 

kan jag säga, det är nog en av dom svåraste sakerna att jobba med. I tidningarna, att lyfta det på ett 

bra sätt. Vi behöver inte lyfta upp samhällsfrågorna, utan barnen lyfter upp samhällsfrågorna och 

vi måste bearbeta dom. Och sen också för att barnen är så rädda om det, så vi väljer att inte titta på 

t ex lilla Aktuellt förrän slutet av trean, just för att dom tycker att det är så jobbigt, en del barn. 

Dom blir rädda. Jag tror att i och med att läroplanen bygger på iden om mänskliga rättigheter och 

att det är vår grundpelare i läroplanen, så är det ingenting som vi liksom, vi har utgångspunkten är 

ju alla människors lika värde och det genomsyras i allt vi gör. Och jag tror att, alltså det är inte så 

att jag, om någon kommer en artikel så ställer jag mig och säger, ja det är ju vår mänskliga 

rättighet, det gör jag inte, jag använder inte dom orden.  
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Lärarnas olika inställning kan bero på en mängd olika saker som t ex bakgrund, erfarenheter, 

respektive skolas värdegrund eller arbetssätt. Det som kan konstateras är att lärarna till viss 

del skiljer sig åt i sina tankesätt och att detta naturligtvis påverkar deras undervisning i olika 

riktningar. 

 

Fyra av lärarna har tydliga idéer kring hur man kan arbeta med ett ämne som detta. Anna 

beskriver hur hon bemöter elever; 

 

Alltså, är det nån artikel som dom har läst så måste jag ju första ta reda på, vad är det dom har läst? 

Vad är det dom har upplevt? Vad är det dom har sett på TV? För oftast är det att dom har sett 

något dom inte förstår vad det är. Och så får man ju prata om, och bena i det och liksom, ja.  

 

Birgitta beskriver hur hon har arbetat med välgörenhetsprojekt, 

 

Den här flickskolan dom har en liten korg med leksaker, men dom, det får inte barnen leka med. 

Och dom ba vaaa, nää och dom har en bil, en bil, har dom och den bilen rullade magistern över 

golvet och då fick barnen titta på den, vet du dom höll ju på att svimma dom här barnen. Det är 

sånt här, behöver våra barn att få höra. Och sen började vi samla in leksaker och det var 

fotbollsskor och det ena med det tredje, men det här gör att dom blir engagerade. .. Sånt tror jag ju 

jättemycket på, men som lärare orkar man inte engagera sig i det hela tiden, men som under vissa 

perioder, tror jag på det jättemycket, då får man ju, då blir det ju verkligen så, eh, på riktigt på nåt 

vis, vad man kan hjälpa till också.  

 

Calle berättar om en idé som varit uppe på hans arbetsplats, 

 

Vi tänkte lyfta den där SVT-journalisten som smugglade med sig en pojke, eller var det ett par? 

Som blev fälld. I domstol för det. Och ta det litegrann ur ett etiskt perspektiv, och bakgrunden 

lagstadga, ja får man väl ta på ett barnnära språk, men att det faktiskt var olagligt men hur kan man 

förhålla sig till en sån händelse? Och hur skulle man gjort själv? Och var det faktiskt rätt eller fel 

att göra det? Var det rätt eller fel att han blev dömd? Vad hade det varit för konsekvenser om han 

inte tagit med sig den här pojken? Titta på den på händelseförloppet och försöka förhålla sig till, ja 

dels journalistens handling och dels hur efterspelet blev. Och skulle han göra om det, för alltså det, 

ja. Med facit i hand. Hur skulle man själv ha gjort om man skulle vetat att man skulle bli fälld för 

det? Skulle man avstått då eller är det mer värt liksom, att rädda någon och ta smällen sen, för det 

är ju faktiskt det han har gjort. 

 

Doris lyfter ytterligare ett tema, 
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Gud det låter så, grundläggande, jag känner ju det idag men .. nu är ju kanske inte hur man är en 

schysst kompis mänskliga rättigheter direkt, men vad alla har .. Att alla är olika och att man måste 

bli accepterad för den man är eh .. för det känner jag ändå är ganska aktuellt, hela tiden. 

 

Här lyfter lärarna dels olika sätt att arbeta men de beskriver också olika djupt och detaljerat. 

Det blir nu tydligt att flera nyanser av begreppet kan träder fram. Att kunna kan handla om att 

allmänt ha en strategi för att hantera situationer som dyker upp som Anna har. Det kan också 

handla om att kunna planera och arbeta med ett projekt som Birgitta beskriver eller att i detalj 

planera en lektion eller tema som Calles. Att kunna kan också handla om att ha en idé eller att 

kunna tänka till för att kunna välja något som passar eleverna som Doris ger exempel på.  

 

Viljan att arbeta med aktuella samhällsfrågor som berör mänskliga rättigheter skiljer sig 

ganska kraftigt mellan dessa fem lärare. Anna har tagit ställning och vill helst inte arbeta med 

detta tema.  

 

Barnen blir rädda och alltså, dom ser krig och elände och, eh, dom, dom blir rädda. Och dom 

behöver inte, dom kan få vara barn ett tag till. Eh, ja jag tycker inte att barnen behöver, ehm, lära 

sig om, just den biten ännu hehe. Då kan, vi kan jobba med andra saker, alltså.  

 

Birgitta å andra sidan visar verkligen på en vilja på att diskutera hur andra länder kan ha det 

och hur det framställs i media och koppla det till hur eleverna i Sverige har det och hur 

förhållandena och rättigheterna kan skilja sig åt. 

 

Den här flickskolan dom har en liten korg med leksaker, men dom, det får inte barnen leka med. 

Och dom ba vaaa, nää och dom har en bil, en bil, har dom och den bilen rullade magistern över 

golvet och då fick barnen titta på den, vet du dom höll ju på att svimma dom här barnen. Det är 

sånt här, behöver våra barn att få höra. Och sen började vi samla in leksaker och det var 

fotbollsskor och det ena med det tredje, men det här gör att dom blir engagerade. .. Sånt tror jag ju 

jättemycket på, men som lärare orkar man inte engagera sig i det hela tiden, men som under vissa 

perioder, tror jag på det jättemycket, då får man ju, då blir det ju verkligen så, eh, på riktigt på nåt 

vis, vad man kan hjälpa till också. 

 

Här kan man diskutera implementeringsteorins begrepp vill. Det blir ett komplext begrepp 

som kan innehålla många dimensioner. Anna uttrycker tydligt att hon helst inte vill arbeta 

med detta, medan Birgittas berättelse som även nämndes ovan, även kan kopplas till en 

positiv känsla och vilja. Att vilja eller inte vilja kan grunda sig i olika saker och en tolkning av 
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Annas svar kan vara, utifrån hennes svar ovan, att hon inte känner att hon har de bästa 

förutsättningarna i så unga elever och därför känner en ovilja. Birgittas vilja kan tolkas som i 

att hon själv har ett stort engagemang och intresse som därmed bidrar till hennes syn på 

frågan och gör henne mer positivt inställd. Som alltid påverkas man av hur man väljer att se 

på eller angripa en fråga eller ett tema. Att lärarnas svar skiljer sig så markant kan handla om 

att de har olika erfarenheter sedan tidigare och även olika inställning och synsätt – att de 

tänker på olika sätt kring just denna fråga.  

  

Fyra av lärarna i denna studie talar inte om förståelse kring vad man kan undervisa om, om 

man ska arbeta med ett tema som aktuella samhällsfrågor i media som berör mänskliga 

rättigheter. Anna säger; 

 

Ja, alltså det här är ju viktigt att prata om, att prata om alltså aktuella händelser kopplade till 

mänskliga rättigheter, men du måste hela tiden hålla balansen att dom är sju år. Alltså man måste 

förstå att små, dom små individer och ehm, dom har svårt att ta till sig det som händer. Alltså, om 

dom ser bild på ett barn som blir skjuten, ehm, så förstår ju dom att det är fel, men dom kan ju 

också, alltså för dom är det ju, dom är ju barnet som blir skjutet. Det är ju deras, deras hjärnor 

fungerar ju så att då blir dom barnet som blir skjutet. Alltså, barns hjärnor fungerar väldigt 

speciellt. Du har inte förmågan när du är yngre att distansera dig från det som du läser eller det 

som du ser. Och jag tror att, självklart, mänskliga rättigheter måste du prata om, du måste lyfta upp 

det som barnen ser och upplever. Men jag behöver inte vara den som ger dom upplevelsen. Jag 

behöver inte, för dom ser ändå så mycket, sen är det ju självklart så att vissa saker måste man för 

det blir stort. 

 

Birgitta menar på liknande saker; 

 

Jag kan ju känna såhär, för när jag var nyexad, då tyckte jag det här var svåra frågor. För hur ska 

jag prata med barnen så att dom förstår, det är fortfarande svårt kan jag tycka, det är ju inte helt 

enkelt och särskilt när dom är så spontana, dom ger sig ju inte, dom vill ha svar och svar och svar. 

… Man är ju ingen robot, som barnen tror ibland att man alltid har svar på allting utan jag tror att 

det är ganska bra ibland, vet du jag tycker ni kan fundera på det här och jag ska också fundera på 

det här så tar vi upp och pratar om det igen. Men då gäller det att verkligen göra det också, man får 

skriva upp liksom och sen fundera på, hur skulle man kunna jobba vidare liksom, med det här. … 

Eftersom det oftast blir, dom här nyhetsfrågorna blir ju lite spontana.  

 

Calle har ytterligare tankar, 
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Det som är svårigheten är väl att, hur .. hur illa får det vara? Alltså vilken .. verklighet kan vi och 

vill vi faktiskt beskriva just nu i årskurs två?  Att det är en avvägning, såklart. Att det är bra om 

man kan undvika död och elände faktiskt. Det är inte alltid att man kan, för ibland snubblar döden 

över en, att nåns familjemedlem går bort eller så men det är en annan sak så det får man hantera då 

men man kanske inte vill plocka in dom momenten med vilje, med så pass unga elever, det .. det är 

knepigt. Och lite beroende på vilken grupp man har, har man en elev som har tonårssyskon, ja men 

då kommer det komma saker där som man inte riktigt har tagit höjd för.  

 

Emma är också hon inne på samma spår. 

 

Dom är ganska medvetna om vad som händer för att, ja allt idag är så himla mycket mer. Dom har 

storasyskon och föräldrar och det är radio och det pratas och dom hör, på gott och ont verkligen. 

Men dom skulle kunna bidra till så mycket och ha mycket frågor och funderingar, det ser jag som 

en positiv sak. Så är det ju med allting, men barnen är ju med och gör undervisningen på något sätt 

när man hör vad dom frågar efter och vill lära sig mer om och så. … Det kan vara svårt att veta, 

alltså ett hinder kan ju vara att man kanske inte får prata om det som man tänker att man vill, för 

att det är för, inte på deras nivå. Men att man tänker åh gud jag måste ta upp och prata om det här 

så dom förstår det här och prata om det här men så liksom nä, det kanske jag inte ska göra. Det 

måste bli lite mer grundläggande i ettan liksom. Eh, om dom själva inte efterfrågar nåt sådär. Man 

vill inte bara överösa dom med allt liksom som händer, men man måste ju göra dom medvetna och 

om dom frågar själv så, så får man ju bemöta det liksom. 

 

Lärarna talar om förståelse ur perspektivet att det kan vara ett svårt tema att hantera både för 

lärare och för elever. Tolkningen är att den förståelse dessa lärare besitter inte främst handlar 

om kunskap om vad aktuella samhällsfrågor eller mänskliga rättigheter innebär. Istället visar 

de förståelse för hur ett tema som detta kan få konsekvenser och de visar på förståelse av vilka 

svårigheter som kan uppkomma och vilka ställningstaganden man måste göra. För läraren är 

de relativt överens om att det handlar om att förstå att man måste dra en gräns i vad man kan 

säga och arbeta med och i arbetet med eleverna att förstå var deras gräns går – vad de klarar 

av att hantera. 

 

 

8. Diskussion och slutsatser 

Detta avsnitt kommer att inledas med en summering och en presentation av de slutsatser jag 

kommit fram till i analysen av mitt material. Här sker även en återkoppling till studiens syfte 
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och frågeställningar, samt svaren på dessa. Därefter följer en diskussion utifrån tidigare 

forskning. Avslutningsvis diskuteras didaktiska implikationer. 

 

8.1 Summering och slutsatser 

De slutsatser jag har kommit fram till i analysen är att lärare vet att de ska följa Lgr11:s 

riktlinjer när det gäller de mänskliga rättigheterna. Alla lärarna förstår vad det är de ska göra 

och vad som ska implementeras och alla lärare kan – de har olika metoder och arbetssätt för at 

arbeta med detta. När det handlar om begreppet vill, har alla lärarna olika personliga synsätt 

som kan vara beroende av elevernas ålder eller hur svårt ämnet är.  

       Svaret på den första frågeställningen är således att det finns många olika arbetssätt för att 

implementera undervisning om mänskliga rättigheter. Däribland kan nämnas, diskussioner, 

samtal, kreativa övningar som lekar och skrivuppgifter. Störst betydelse verkar ändå samtal 

och diskussion ha och det är det arbetssättet som är vanligast och får ta mest plats i lärarnas 

undervisning.  

Slutsatser man kan dra kring undervisning av aktuella samhällsfrågor med koppling till 

mänskliga rättigheter är att inställningen hos lärarna är varierande. En del lärare tar upp och 

arbetar med detta medan andra väljer att inte göra det pga. olika faktorer. Här lyssnar lärarna 

också in eleverna och deras frågor och tankar tillåts ta plats i undervisningen. Detta är också 

svaret på den andra frågeställningen. 

 

8.2 Diskussion utifrån tidigare forskning 

Robinson (2016) menade att lära barn och unga om mänskliga rättigheter kan tolkas och 

genomföras på olika sätt av olika utövare. Detta kan man även se i resultatet av min studie. 

Lärarna i denna studie tolkade mänskliga rättigheter lite olika beroende på vad de ville ta upp 

och fokusera på i sin undervisning. Det kunde variera mellan tillexempel att arbeta med 

barnkonventionen och barns rättigheter eller ta upp ämnen som är direkt relaterat till eleverna 

och deras vardag som tillexempel alla människors lika värde. Robinson (2016) menade även 

att det fanns risk att eleverna fick olika och ojämn utbildning i ämnet. Resultatet av min studie 

visar att alla lärarnas elever får utbildning i ämnet och att det sker på olika sätt men ändå inom 
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ungefär samma ”ram”. Lärarna har liknande idéer kring innehållet på lektionerna och vad man 

skulle ta upp och arbeta med. 

I studien där de tre grekisk-cypriotiska lärarnas förståelse av mänskliga rättigheter 

undersöktes fann man att lärarna upplevde pedagogiska svårigheter med att prata om och 

definiera mänskliga rättigheter. Här kan man se en liknande tendens till lärarna i denna studie. 

De flesta lärare uttrycker att det kan finnas svårigheter med att prata om mänskliga rättigheter 

men inte att dessa skulle vara inom det pedagogiska utan mer av vad man ska dra gränsen för 

vad eleverna klarar av att hantera. 

Forskningen som handlade om skolor som framgångsrikt införlivat barns rättigheter 

visade att kompetens och engagemang var viktigt. Denna studie besvarar inte hur pass väl 

barns rättigheter införlivas i undervisningen hos de olika lärarna. Dock kan man utläsa är att 

många av lärarna i denna studie tycker att det är viktigt med engagemang och kompetens för 

att få till en bra undervisning och att engagemang hos läraren speglar sig hos eleverna och att 

detta bidrar positivt till undervisningen. 

 

8.3 Didaktiska implikationer 

Utifrån denna studie kan man dra slutsatsen att mänskliga rättigheter kan vara svårt att 

undervisa om. Man behöver kunskap om det och insikt i vad det står för, men man behöver 

även förstå vad det kan innebära för elever. Elever har olika erfarenheter och upplevelser med 

sig när de kommer till skolan och att ställas inför detta som lärare kan vara svårt. Mänskliga 

rättigheter kan vara känsligt att prata om beroende på vad eleverna har för uppfattningar och 

kunskaper om det. Det är en lärares skyldighet att arbeta med frågor som mänskliga 

rättigheter och barnkonventionen men det är inte alltid en lätt uppgift att ta sig an. Det kan 

vara svårt att prata om och hantera men är inte desto mindre viktigt. 

 

 

9. Vidare forskning  
Området samhällskunskap och mänskliga rättigheter är brett och kan undersökas utifrån 

många olika perspektiv och synvinklar. Utifrån just detta arbete vore det intressant att t ex 

välja ut en av punkterna som nämns i FN:s konvention om mänskliga rättigheter eller 

barnkonventionen och vidare undersöka hur lärarna arbetar med det. Det vore också intressant 

att få elevernas perspektiv på mänskliga rättigheter. Vet de vad det är? Hur uppfattar de 

mänskliga rättigheter, vad betyder det för dem? Vidare vore det intressant att plocka upp 
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andra kommentarer och synpunkter som kommit fram i intervjuerna men som inte fått så stor 

plats i denna studie. Detta skulle tillexempel kunna vara att delta i en veckas arbete kring 

mänskliga rättigheter. 
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10.2 Otryckta källor 

Anna: Intervju. 2017-03-22  

Birgitta: Intervju. 2017-03-23  

Calle: Intervju. 2017-03-29  

Doris: Intervju. 2017-03-30  

Emma: Intervju.  2017-04-05  
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Bilaga 1: Mailutskick till lärare 

 

Hej! 

Jag heter Emelie Johansson och studerar på Södertörns högskola. Jag går nu min sjunde och 

näst sista termin på grundlärarprogrammet, F-3, med interkulturell profil. För närvarande är 

jag mitt uppe i arbetet med mitt första av två självständiga arbeten, där jag ska skriva mitt 

arbete i SO och jag har valt inriktningen samhällskunskap. Syftet med denna uppsats är 

undersöka hur lärare som arbetar i åk 1-3, arbetar med delar av det centrala innehållet i 

samhällskunskap. Jag har önskemål om att få träffa en lärare i samhällskunskap, har ni 

möjlighet att hjälpa mig att komma i kontakt med någon som kan tänka sig att hjälpa mig? 

Jag skulle vilja intervjua en grundlärare i samhällskunskap och eventuellt vara med på minst 

en samhällskunskapslektion i samband med intervjun. Jag beräknar att intervjun tar mellan en 

halvtimme upp till en timme. 

Alla uppgifter och allt material som lämnas kommer självklart att behandlas i enlighet med 

etiska riktlinjer och detta kommer läraren få mer information om hon/han skulle vilja ställa 

upp. 

Tacksam för svar och hjälp! 

 

Mvh, 

Emelie Johansson 
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Bilaga 2: Forskningsetiska principer  

 

När man idag bedriver samhällsvetenskaplig forskning förväntas man följa en rad etiska riktlinjer. Jag 

följer riktlinjer som är utarbetade av Vetenskapsrådet, du kommer nedan att få information kring de 

riktlinjer jag arbetar utifrån. Syftet med detta är att du som valt att delta i denna studie ska vara 

medveten om denna information för att helt kunna säkerställa att ditt deltagande blir etiskt korrekt.  

 

Information – Jag som forskare ska informera om ditt uppdrag i projektet och vilka villkor som gäller 

för ditt deltagande. Du ska känna att du fått all information kring min studie som kan tänkas påverka 

ditt val att vilja delta, t ex syftet med arbetet samt metoder för datainsamling. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. De uppgifter som samlas in 

kommer inte att användas i något annat syfte än forskning.  

 

Samtycke – Ditt deltagande i denna studie grundar sig helt och hållet på ditt samtycke. Du har själv rätt 

att bestämma om, hur länge och på vilka villkor du skall delta. Du har rätt att avbryta din medverkan 

när som helst.  

 

Konfidentialitet – Du kommer att vara helt anonym för utomstående. De uppgifter du lämnar kommer 

att avrapporteras på ett sådant sätt att du som deltar inte ska kunna identifieras av utomstående. Det 

kommer bara vara jag som forskare som känner till din identitet. 

 

Nyttjande – De uppgifter du lämnar och som jag samlar in för min forskning, kommer inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

 

Det kan också vara bra att känna till att du har rätt att läsa den färdiga studien innan den publiceras, 

samt att du har rätt att veta vart forskningen kommer att publiceras.  

 

Tack för ditt deltagande, du gör denna studie möjlig! 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

Allmänt/bakgrund 

- Kön? 

- Ålder? 

- Utbildning? 

- År i yrket? 

- År i denna skola? 

- Vilka ämnen är du utbildad i? Är det samma ämnen som du undervisar i?  

 

Undervisning i samhällskunskap 
- Beskriv din roll som samhällslärare  

- Kan du ge något exempel på innehållet i samhällskunskap som du anser vara extra 

viktigt och mindre viktigt? (Vad och hur kommer det sig i sådana fall?) 

 

Grundläggande mänskliga rättigheter ”Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla 

människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets 

rättigheter (barnkonventionen).” (Lgr11, s.217) (Uppfattning, tolkning, tankar, betydelse, hur 

förhåller du dig till det? Hur implementerar du detta?) 

- Kan du beskriva vad för slags kompetens som behövs för att man som lärare ska 

kunna arbeta med mänskliga rättigheter? 

- Hur undervisar du om mänskliga rättigheter? (Varför gör du så?) 

- Hur lägger du upp din undervisning om mänskliga rättigheter i de olika årskurserna?  

- Hur lägger du upp en lektion eller en undervisningsperiod som ska handla om 

mänskliga rättigheter? Hur går du praktiskt tillväga? (Didaktiska arbetsmetoder?) 

- Kan du beskriva vilka hinder och möjligheter det finns med att undervisa och utveckla 

elevers medvetenhet om mänskliga rättigheter i skolan och i undervisningen?  

- Kan du beskriva positiva och negativa effekter med att arbeta med mänskliga 

rättigheter? 

 

Aktuella samhällsfrågor i media ”Aktuella samhällsfrågor i olika medier.” (Lgr11, s.217) 

(Uppfattning, tolkning, tankar, betydelse, hur förhåller du dig till det? Hur implementerar du 

detta?) 

- Vad innefattar, enligt dig, en undervisning om aktuella samhällsfrågor i klassrummet? 

(Hur definierar du aktuella samhällsfrågor? Vem väljer ut vad som ska pratas om?) 

- Hur undervisar du om aktuella samhällsfrågor? (Varför gör du så?) 

 

Vad innebär mänskliga rättigheter och alla människors lika värde i förhållande till idag 

och dagens media?  

- Undervisar du något om aktuella samhällsfrågor som finns i media och som berör de 

mänskliga rättigheterna eller alla människors lika värde? Hur gör du då? (Varför? 

Varför gör du det inte?) 

- Kan du ge ett exempel på hur du skulle lägga upp en lektion eller en 

undervisningsperiod som ska handla om aktuella samhällsfrågor som är kopplade till 

mänskliga rättigheter? Hur går du praktiskt tillväga? (Didaktiska arbetsmetoder?) 

- Hur kan man utveckla elevers medvetenhet om aktuella samhällsfrågor som är 

kopplade till mänskliga rättigheter? Vilka är möjligheterna och vad finns det för 

hinder? 
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- Kan du ge exempel på positiva och negativa effekter med att arbeta med aktuella 

samhällsfrågor kopplat till mänskliga rättigheter? (För lärare, elever, föräldrar, skolan, 

samhället?) 

- Varför (eller varför inte) är det viktigt att prata om aktuella samhällsfrågor, (kanske 

speciellt de som berör mänskliga rättigheter i någon form) i skolan och i 

undervisningen?  

 

 

Didaktiska kompetenser  

- Beskriv vad du tycker att du behöver kunna och göra för att få till en bra 

undervisning? 

- Hur lägger du upp arbeten om mänskliga rättigheter eller aktuella samhällsfrågor 

kopplade till mänskliga rättigheter i de olika årskurserna? (Lägger du upp dem olika? 

Olika lång tid, olika ”djupgående”, något man inte arbetar med i en viss åk?) 

 

Avslutning 

- Är det något annat du vill uppmärksamma eller lägga till innan vi avslutar? Något du 

tycker vi inte har pratat om? 

 


