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Abstrakt 

Denna undersökningen ämnar besvara hur gymnasielärare i samhällskunskap 

implementerar kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna, som alla elever ska ha 

kunskap om efter avslutade kurser i samhällskunskap. Undersökningen grundar sig i  

kvalitativa intervjuer, där fem lärare besvarar frågor kring i vilken utsträckning de 

implementerar kunskapskravet och vilken relation de har till olika perspektiv på 

mänskliga rättigheter. För att analysera resultatet har en implementeringsteori 

använts, med ett fokus på läraren som närbyråkrat, alltså en person som ansvarar för 

implementeringen av politiska beslut i vardagen. Undersökningen visar att det finns 

en implementeringsproblematik som lärarna i viss mån var medvetna om, men det 

uppdagades även problematik vid implementeringen som lärarna gav uttryck för, för 

att inte veta. Resultatet visar att problematiken uppstår då läraren inte har de resurser, 

främst i form av tid för att implementera kunskapskravet om de mänskliga 

rättigheterna. Ytterligare aspekter som påverkar är lärarens perspektiv på mänskliga 

rättigheter, eller snarare vilka perspektiv de inte har, men även lärarens stora 

tolkningsutrymme av styrdokumenten.  
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1. Inledning 

I artikeln ”Sverige måste kunna säga nej till flyktingar” skriven av statsvetaren Anders 

Persson i Svenska dagbladet står följande:  

 

”I det krisläge som nu råder handlar det inte om ”att öppna våra hjärtan” som förre statsministern 

Fredrik Reinfeldt sade i ett av sina minnesvärda, men verklighetsfrånvända uttalande om invandringen 

under sin sista tid som statsminister. Vi måste istället öppna våra hjärnor, först för att få situationen 

under kontroll och sen för att hitta lösningar. Den första åtgärden regeringen bör ta till är att tillfälligt 

stoppa eller åtminstone kraftigt begränsa flyktingströmmen till Sverige”.
1
 

Det finns en relevans i att koppla artiklar som denna till vikten av att ta upp och arbeta med 

mänskliga rättigheter i skolan. I medier och i den politiska diskussionen lyfts ofta 

problematiken kring integration och ekonomisk belastning fram när det talas om 

flyktingströmningen till Sverige och Europa. Mer sällan tar medierna upp mänskliga 

rättigheter och kanske en av de viktigaste mänskliga rättigheterna ”Var och en har rätt till liv, 

frihet och personlig säkerhet”.
2
     

I läroplanens centrala innehåll för gymnasieelever i Samhällskunskap 1a1 och 1b står det om 

de mänskliga rättigheterna: ”De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till 

stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga 

rättigheter”
3
 De mänskliga rättigheterna ska både tas upp på de yrkesförberedande såväl som 

inom de högskoleförberedande utbildningarna. Vilket betyder att alla elever ska få kunskap 

om de mänskliga rättigheterna, det vill säga kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna.  

 

Svenska utrikesdepartementet (UD) har utformat ett lärarhandledningsdokument för att stödja 

och hjälpa lärare till hur arbetet om de mänskliga rättigheterna kan te sig. 

Lärarhandledningen är inriktad mot gymnasiet och innehåller en kort bakgrundstext, länkar 

och exempel på frågeställningar för diskussioner. Målgruppen för lärarhandledningen är 

gymnasielärare och syftet är att peka på hur rapporter kring de mänskliga rättigheterna kan 

användas vid olika arbetsområden i undervisningen. Genom fokuserad läsning av rapporter 

                                                        
1 Persson, Anders. Sverige måste kunna säga nej till flyktingar. Svenska dagblandet. nov 20, 2015. 

(https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5236845/8234304.pdf) 
2 Regeringskansliet. FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. Stockholm: Justitiedepartementet, 2011, 5 
3 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasiet 2011. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet, 2011, 145 
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kring de mänskliga rättigheterna kan det ge både kunskap och förståelse kring de universella 

mänskliga rättigheterna.
4
 Att UD har utformat ett lärarhandledningsdokument för att hjälpa 

gymnasielärare att arbeta med mänskliga rättigheter kan ses som ett uttryck för att det råder 

svårigheter att arbeta kring det här området. 

 

Lennart Lundquist, tidigare professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, problematiserar 

implementeringen och skriver i sin bok ”Förvaltningen i det politiska systemet”, att 

implementeringen inte är så enkel som den verkar. Den främsta orsaken är att relationen 

mellan beslutsfattare och tillämpare, vilka enligt Lundquist måste agera tillsammans för att 

ett beslut ska verkställas så som det var tänkt.
5
 Vår undersökning bygger på en kvalitativ 

studie vars syfte är att genom användning av intervjuer som metod och 

implementeringsteorin, ”närbyråkrater”, undersöka hur gymnasielärare i den svenska skolan i 

ämnet samhällskunskap implementerar kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna, vilket 

således försöker besvara huruvida lärarna verkligen implementerar de beslut som politikerna 

har antagit. Undersökningen syftar även till att se vilket eller vilka perspektiv 

gymnasielärarna själva har om de mänskliga rättigheterna. Slutligen vill undersökningen även 

ta reda på om det finns eventuella hinder vid undervisningen av mänskliga rättigheter.  

1.1 Syfte och problemformulering 
 

Intresset för denna undersökning grundar sig i att genomgången av tidigare forskning inte 

visade någon publicerad forskning.  ”Hur samhällskunskapslärare på gymnasiet i Sverige 

implementerar arbetet med kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna i den svenska 

gymnasieskolan”. Eftersom undersökningen utgår från den svenska skolan och den svenska 

läroplanen blir det svårt att använda sig av forskning från andra länder. Inom området skrivs 

det för närvarande en doktorsavhandling i ämnet av Lisa Isenström vid Örebro Universitet. 

Det tyder på att området saknar vetenskaplig forskning men, att ämnet är relevant i nutiden. 

Det är därför relevans att genomföra denna undersökning på vetenskaplig basis. Det finns 

även en samhällelig betydelse för att genomföra denna undersökning, vilket bygger på att 

ämnet mänskliga rättigheter ingår för alla gymnasieelever oavsett om eleven läser en yrkes- 

eller högskoleförberedande utbildning. De mänskliga rättigheterna går att finna i båda 

samhällskurserna 1a1 och 1b:s kunskapskrav. Undersökningen är även motiverad utifrån att 

det ofta uppstår olika tolkningar av politiska beslut, i det här fallet olika tolkningar av 

                                                        
4 Regeringskansliet. Lärarhandledning för gymnasieskolan om mänskliga rättigheter 2014. Stockholm: 

Utrikesdepartementet, 2014, 1 
5
 Lundquist, Lennart. Förvaltningen i det politiska systemet. Lund: Studentlitteratur, 1971, 17-18 
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styrdokumenten och kunskapskraven, därav är det intressant att undersöka just 

implementeringen och eventuella svårigheter i den processen. 

 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att undersöka om gymnasielärare i 

samhällskunskap implementerar kunskapskravet om mänskliga rättigheter i sin undervisning. 

Sedan tidigare vet vi att implementeringsprocessen är svår och att det kan uppstå skillnader i 

vilken utsträckning en sådan implementering sker.
6
 Denna studie är relevant för andra studier 

inom ämnet samhällskunskap då denna implementeringsproblematik går att finna även inom 

de andra kunskapskraven inom ämnet samhällskunskap. En avsikt med studien är att peka på  

en implementeringsproblematik överlag, men som även kopplas samman med ämnet 

mänskliga rättigheter, då det idag diskuteras mycket kring flyktingar men inte människans 

rättigheter. Genom att belysa dessa två områden presenteras en problematik som uppstår då 

politiska beslut ska implementeras i vardagens arbete av närbyråkrater, i detta fall, 

gymnasielärare. Undersökningens huvudfråga lyder: 

 

- Hur säger sig gymnasielärare i samhällskunskap arbeta med implementeringen av det 

centrala innehållet och kunskapskravet rörande mänskliga rättigheter? 

 

För att besvara huvudfrågan kommer vi även att använda oss av två underfrågor, som 

kommer vägleda undersökning, för att se huruvida vad det kan finnas för orsaker som 

påverkar implementeringsprocessen av kunskapskravet de mänskliga rättigheterna. Dessa två 

underfrågor är följande: 

 

- Vilka perspektiv på mänskliga rättigheter ger gymnasielärarna i samhällskunskap i 

vår undersökning uttryck för? 

- Vilka eventuella hinder möter gymnasielärare i samhällskunskap i sin undervisning 

vid implementeringen av det centrala innehållet och kunskapskravet rörande 

mänskliga rättigheter i kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b? 

 

 

 

                                                        
6 Lundquist, 1971, 17-18 
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2. Bakgrund 

Vår tids mest berömda rättighetstext menar Johan Norberg i Fullständiga rättigheter är FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Denna deklaration antogs när FN:s 

generalförsamling sammanträdde i Paris 1948. Då var det ingen nation som röstade emot. Det 

var inga stater som tog på sig några juridiskt bindande förpliktelser, men deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna var ändå en politiskt viktigt avsiktsförklaring som ledde vägen för 

bindande konventioner. De första 21 rättigheterna är klassiska rättigheter i den liberala, 

västerländska traditionen. Människan har rätt till frihet, likhet inför lagen, fri rörlighet, 

äganderätt och tanke-, samvets-, religions- och tryckfrihet med flera. Det som är förbjudet är 

slaveri, tortyr, diskriminering, godtyckligt fängslande och retroaktiva straff. FN:s deklaration 

om de mänskliga rättigheterna slutar inte efter de första 21 artiklarna utan består av totalt 30 

artiklar. Efter de första 21 artiklarna följer rättigheter av ett annat slag än de tidigare. Från 

artikel 22-27 räknas det upp olika saker som människor behöver för att leva ett bra liv. Till 

det tillskrivs även att det är någonting som människor har rätt att kräva exempelvis: social 

trygghet, hälsovård, gratis skola, rätt att njuta, med flera. Dessa rättigheter kallas ibland för 

positiva rättigheter eller välfärdsrättigheter. Till skillnad från de första 21 artiklarna som 

skyddar det individen har eller skulle ha om inte andra individer ingrep i dennes liv är dessa 

välfärdsrättigheter till för att ge individen rättigheter till någonting denne inte har och inte 

skulle ha om någon annan individ inte ingriper.
7
           

2.1 Bakgrund till mänskliga rättigheter 
Professorn i internationell rätt vid Stockholms universitet, David Fisher, skriver i boken 

Mänskliga rättigheter - En introduktion att de mänskliga rättigheterna är ”grundläggande 

rättigheter som varje enskild anses kunna hävda gentemot det allmänna”.
8 De mänskliga 

rättigheterna i västvärlden har sitt ursprung i naturrätten, ”naturlagar” som sedan 1700-talets 

upplysningstid har ansetts ha sin grund i människans fria natur och dennes behov av att ha ett 

tryggt liv tillsammans med andra. Locke, Hobbes, Pufendorf och många andra har skrivit om 

dessa ”naturlagar” som talar om rätt till liv, respekt för enskild egendom och religionsfrihet. 

För dem var det viktigt att skydda dessa grundläggande rättigheter och att dessa lagar ansåg 

de var högre än kungens lag.
9
 

 

                                                        
7 Norberg, Johan. Fullständiga rättigheter – ett försvar för de 21 första artiklarna i FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Stockholm: Timbro, 1999, 16-18 
8 Fisher. I, David. Mänskliga rättigheter - En introduktion. Uppl. 6. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2012, 

13 
9 Fisher, 2012, 13 
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Grundtankarna kring mänskliga rättigheter går att koppla till tankarna kring det Hobbes kallar 

för kontraktet. Hobbes menar att människan utan ett kontrakt befinner sig ett naturtillstånd 

som kännetecknas av inbördeskrig. Med det menar Hobbes att varje individ hela tiden måste 

försvara sig själv och sina egna intressen.
10

 I detta naturtillstånd lever människan i fruktan av 

andra individer och måste själv avgöra vad som är ett hot mot den enskilda individen och 

inte. I naturtillståndet är det således svårt för viktiga funktioner i ett samhälle att frodas, 

såsom ekonomiska och kulturella verksamheter, eftersom individerna inte litar på varandra.
11

 

Hobbes menar att individerna måste ge upp en del av sin frihet till en suveränitet som kan 

skapa en fred så individerna inte behöver leva i fruktan av andra individers handlingar, vilket 

ofta kallas för ett samhällskontrakt. Denna suverän behöver inte vara en enskild individen 

som besitter makt, likt de forna konungarikena, utan kan likt de suveräner idag bestå utav en 

stat, som grundar sig i att skapa ett fredssamhälle för individerna. Denna suveränitet kan 

upprätthållas tack vare att det är medborgarna själva som valt att ingå i samhällskontraktet.
12

  

 

Det är inte enbart Hobbes som uttalat teorier om ett samhällskontrakt. Även britten John 

Locke menar att ett samhällskontrakt är nödvändigt för att bevara trygghet och säkerhet för 

människan. Locke menar dock inte att naturtillståndet består av laglöshet och inbördeskrig 

likt Hobbes, utan menar snarare att naturtillståndet kan liknas vid frihet, jämlikhet och rätt att 

försvara sig från andra. Nackdelen som Locke beskriver det är att individerna själva måste ta 

rättssaken i egna händer då naturtillståndet rubbas, vilket lätt leder till det inbördeskrig som 

Hobbes beskriver, därav menar Locke att ett samhällskontrakt är nödvändigt.
13

  

 

Förutom Hobbes och Locke finns även en annan kontraktsteori av Samuel Pufendorf som 

grundar sig i att människan i naturtillståndet är svag och ständigt överhängs av rädsla för 

andra människor. Människan behöver därmed en samhällelig gemenskap för att skydda och 

stödja varandra. Pufendorf menar att människan strävar efter en självbevarelse, som endast 

kan nås genom en samhällelig gemenskap. Då människan är en avbild av Gud, förutsätter det 

att människan genom förnuftet gör det som krävs för att skapa denna samhälleliga 

gemenskap, så att de i sin tur skapar den trygghet som varje individ behöver. Människan, som 

på grund av syndafallet, är en aggressiv och ond varelse i sin natur kräver en samhällelig 

                                                        
10 Nordin. Svante. Det politiska tänkandets historia. Uppl.2. Lund: Studentlitteratur, 2006, 74 
11 Nordin, 2006, 74 
12 Nordin, 2006, 74-75 
13

 Nordin, 2006, 82-85 
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gemenskap som bygger på lag och rätt., där hot och straff krävs för dess upprätthållande, 

enligt Pufendorf.
14

  

2.2 Olika perspektiv på de mänskliga rättigheterna 

Samhällsdebattören Johan Norberg skriver i Global rättvisa är möjlig att staterna inte längre 

har samma möjlighet att påverka individernas rättigheter. Det är numera varje enskild individ 

som innehar rättigheter, där de liberala tankarna ger individerna friheten att styr över sitt eget 

liv. Staterna får svårare och svårare att styra vad en människa ska tycka och tänka vilket 

enligt Norberg är en förutsättning för en individs rättighet till individuell frihet.
15

 Han 

utvecklar det i boken Fullständiga rättigheter. Norberg menar att när idén kring de mänskliga 

rättigheterna sprider sig runt vår jord, fattades det samtidigt förståelse för vad dessa 

mänskliga rättigheter innebär och denna förståelse blir allt vagare. Traditionellt sett betraktas 

mänskliga rättigheter som ovillkorliga. Norberg menar att mänskliga rättigheter har gått från 

att en rättighet var ett obetingat krav på anda individers respekt och inte bara ett önskemål till 

att dessa rättigheter idag mer ses som en målsättning. Vidare menar Norberg att det har växt 

fram så kallade välfärdsrättigheter och menar att de är någonting helt annat än de traditionella 

mänskliga rättigheterna. Välfärdsrättigheterna är paradoxala och icke-absoluta och i sin form 

strider de mot de traditionella mänskliga rättigheterna och bidrar till att grundtanken kring de 

traditionella mänskliga rättigheterna förlorar status.
16

 FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna förklarar att alla har rätt till något positivt men anger inte vem det är som är 

skyldig att ge bort detta positiva. Frihetsrättigheterna innebär att individen har rätt till en viss 

resurs eller ett visst tillstånd om individen ser till att skaffa eller uppnå den.  

Välfärdsrättigheterna ger inget svar på detta utan menar att individen har rättigheten att 

konsumera resurser. Till skillnad från frihetsrättigheterna som kräver att staten begränsar och 

när staten väl agerar håller sig till strikta regler som inte inkräktar allt för mycket på 

medborgarnas liv och dess likhet inför lagen, så finns det inga begränsningar för staten vad 

gäller välfärdsrättigheterna. Istället menar dessa rättigheter att staten har en skyldighet att öka 

makten för att omforma samhället och därmed styra medborgarnas arbete till ett önskvärt 

resultat.
17

 Norberg menar att frihetsrättigheterna och välfärdsrättigheterna är en kompromiss 

mellan västerlandets individualism och öststaternas kollektivism.
18

 Norberg menar att det 

idag finns en problematik kring de mänskliga rättigheterna och att det har att göra med 

                                                        
14

 Nordin, 2006, 80-81 
15 Norberg, Johan. Global rättvisa är möjlig. Stockholm: Sverige, 2001, 27-28 
16 Norberg, 1999, 8 
17

 Norberg, 1999, 18-19 
18

 Norberg, 1999, 19 
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framväxten av välfärdsrättigheterna. Framväxten av dessa välfärdsrättigheter har bidragit till 

att statusen kring de mänskliga rättigheterna har sjunkit. Själv kallar Norberg detta för en 

urholkning av rättigheternas moraliska anspråk. Han fortsätter att beskriva denna problematik 

med att tre av rättigheternas viktigaste egenskaper är att de är ovillkorliga, att de sinsemellan 

är förenliga och universella. Med andra ord de måste vara viktigare än andra önskemål, att de 

inte får krocka med varandra och att detta ska vara lika för alla. Just dessa välfärdsrättigheter 

bryter mot dessa tre grundläggande krav.
19

  

Norberg framför sin kritik mot de mänskliga rättigheterna genom att kategorisera dem i fyra 

kategorier: Ovillkorliga, förenliga, universella och rättighetsinflation, vilkens kritik kommer 

att presenteras nedan. 

2.2.1 Ovillkorliga 

De mänskliga rättigheterna är ovillkorliga vilket betyder att de inte är förhandlingsbara och 

att det inte bara är ett mål i sig utan ett krav som andra måste uppfylla. Norberg menar att det 

uppstår problem om det tillkommer rättigheter som är omöjliga att uppfylla. Rättigheter som 

inte går att uppfylla förvandlar de ovillkorliga rättigheterna till icke förpliktande, meningslöst 

prat.
20

 I de mänskliga rättigheterna klargörs det att välfärdsrättigheterna ska uppfyllas, men 

en rättighet som samtidigt säger att det ska tas hänsyn till varje stats organisation och resurser 

innebär att alla rättigheter inte kan vara lika då världens olika stater ser olika ut och har olika 

förutsättningar för att uppfylla kraven i de mänskliga rättigheterna, vilket framför allt gäller 

välfärdsrättigheterna. När det gäller välfärdsrättigheterna menar Norberg att det handlar mer 

om målsättningar än om rättigheter, någonting som är förhandlingsbart mer än någonting 

ovillkorligt. Då en stat fortfarande har makten att avväga hur resurser och prioriteringar ska 

användas.
21

 Det finns en risk att om allt fler målsättningar för välfärden blir rättigheter, kan 

det leda till att auktoriteten i de mänskliga rättigheterna minskar om målsättningarna blir för 

många och ej uppfyllbara. Norberg menar att det måste finnas en skillnad mellan rättigheter 

och målsättningar. Det är en rätt att inte bli torterad och inte en målsättning som först 

uppfylls när politiker tycker att det passar och att resurserna finns för att se till att detta inte 

händer.
22

    

2.2.2 Förenliga    

Vad som menas med att rättigheter är förenliga är att de inte ständigt ska komma i konflikt 

med varandra. Ibland hamnar människans vilja och handlingar i konflikt med varandra och av 

                                                        
19 Norberg, 1999, 22 
20

 Norberg, 1999, 22 
21

 Norberg, 1999, 23 
22

 Norberg, 1999, 24-25 
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det skälet behövs rättigheter. Poängen med rättigheter är att människans önskemål och 

handlingar krockar och om vi som människor inte kan resonerar oss fram till en 

överenskommelse så är det rättigheterna som avgör vem det är som ska får som den vill. 

Norberg menar att det till följd av detta, att själva tanken om de mänskliga rättigheterna är 

förstörd om de ständigt krockar med varandra. Om rättigheterna inte enbart handlar om just 

rättigheter utan om resursfördelning eller politiska ställningstagande är rättigheter inte längre 

en trumf. Norberg fortsätter sitt resonemang med att hävda att denna krock blir ett 

ofrånkomligt resultat när välfärdsrättigheterna strider mot frihetsrättigheterna. Om en 

människa har rätt till välfärd är det någon annan som måste göra avkall på sin frihet eller sina 

resurser för att ge andra människor välfärd, rätt till utbildning, semester, med mera. 

Avvägningen av det görs av politiker som kompromissar sig till vad som ska vara gällande 

och det i sig minskar ytterligare rättigheternas ovillkorlighet. Det finns ett problem menar 

Norberg om politiker börjar föra en retorik som menar att om vi har rättigheter att vi också då 

har skyldigheter för verkliga rättigheter ska inte vara någonting som människan får på nåder 

eller måstes köpa med plikt utan någonting som människan kort sagt har rätt till. Om det är 

någonting som människan har rätt till ska den inte behöva vara tacksam för eller som en ska 

behöva betala tillbaka med i skyldigheter.
23

    

2.2.3 Universella   

Norberg menar att mänskliga rättigheter ses som universella, eftersom dessa rättigheter 

fungerar åt båda riktningarna, det vill säga att alla ska kunna njuta av dem men samtidigt 

måste alla respektera dem. Det kan ställa till med komplikationer vad gäller 

välfärdsrättigheterna när dessa rättigheter säger att vi människor ska ha tillgång till bostad 

och arbete eftersom att det betyder att statens medborgare gemensamt har skyldigheter att 

respektera att staten lägger beslag på resurserna för att se till att denna rättighet uppfylls. 

Problemet är att det inte blir lika för alla. Den som har rätt till bidrag är i behov av att de som 

arbetar och har högst inkomst tvingas till att betala detta bidrag via skatt. De som i högre grad 

tjänar mest pengar är de som i högre grad än andra betalar för andras rätt till välfärd. 

Välfärdsrättigheterna är också geografiskt och politiskt betingat och det är inte lika för alla 

människor utan det beror mycket på vilket land eller plats en individ bor på och vilken politik 

som förs på den platsen. Det betyder att vi människor får åtnjuta olika mängd av välfärd och 

att alla människor inte har det lika.
24

   

 

                                                        
23

 Norberg, 1999, 25-26 
24

 Norberg, 199, 27-28 
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Ulf Dahre, socialantropolog vid universitetet i Lund riktar kritik mot de mänskliga 

rättigheterna i sin artikel De mänskliga rättigheternas relativa universalism Om 

antropologers försök att teoretisera mänskliga rättigheter. Han menar att det har funnits 

kritik mot de mänskliga rättigheterna ända sedan de officiellt grundades 1948. Alla stod inte 

bakom dessa universella rättigheter och det fanns och finns idag en kritik kring de mänskliga 

rättigheternas universella räckvidd och att universella normer i en värld som är präglad av 

stor kulturell mångfald går att ifrågasätta.
25

 

2.2.4 Rättighetsinflation 

Norberg menar att det finns en risk om synen på välfärdsrättigheterna infekterar 

frihetsrättigheterna det ska inte vara upp till politiker om ens frihetsrättigheter uppfylls eller 

inte. Det finns en risk i att det blir en rättighetsinflation om allt fler saker anses vara nyttigt 

och bra och ser det som någonting människan har rätt till. Om detta sker är det inte heller 

konstigt om de traditionella rättigheterna tappar sitt värde. Norberg menar att det måste 

finnas andra termer att använda än just rättigheter när det kommer till att förbättra välfärden, 

detta skulle leda till att färre krockar skulle uppstå kring de mänskliga rättigheterna. Men 

problemet kvarstår hävdar Norberg då man fortfarande pratar om välfärd i termer av 

rättigheter.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Dahre. Johansson, Ulf. De mänskliga rättigheternas relativa universalism Om antropologers försök att 

teoretisera mänskliga rättigheter. Norsk antropologisk tidskrift. Vol. 24, Nr. 2 (2013): 112-126, 113  
26

 Norberg, 1999, 28-29 
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3. Tidigare forskning    

Nedan följer en presentation av forskningsläget. Denna presentation består av två delar där 

den ena beskriver forskningsläget angående närbyråkrater och den andra det nuvarande 

forskningsläget angående mänskliga rättigheter.  

3.1 Närbyråkrater 
När det gäller lärare som närbyråkrater finns det en del forskning. Denna består till stor del av 

studentuppsatser, men det finns studier även på högre nivå där läraren som närbyråkrat 

presenteras. Inledningsvis vill vi lyfta en mastersuppsats av Emma Åvall där hon i sin studie 

om implementeringen av den senaste gymnasiereformen (GY11) beskriver flertalet faktorer 

som påverkar lärarnas implementering av GY11. I denna studie menar Åvall att lärare vars 

ämnen innehåller nationella prov är mer styrda av de nya styrdokumenten och att det till viss 

del påverkar lärarna i hens planering och upplägg av kurserna. Åvall menar samtidigt att 

lärare, vars ämnen inte innehåller nationella prov, är mer styrda av de GY11, därför att 

kurserna innehåller fler arbetsområden. På en skola har ledningen valt att förlänga en kurs på 

grund av att ämnesinnehållet var så gediget att det inte fanns tid för läraren att undervisa 

kring allt ämnesinnehåll under kursens tidsram, av det skälet var de tvungna att förlänga 

kursens tidsutrymme från en termin till två. Denna studie av Åvall visar då att även vid 

implementeringen av GY11 finns det ett stort utrymme för såväl skolledningen i stort som 

lärare i sig att påverka sina individuella kurser.
27

 Utöver studien av Åvall finns det även en 

implementeringsstudie gjord av Karl Löfgren, som för närvarande är docent i offentlig 

administration och styrning vid Victoria University, NZ, men som tidigare varit professor i 

statsvetenskap vid Malmö Högskola. Denna studies syfte är att ge ett diskussionsmaterial om 

hur Malmö ska kunna minska skillnaderna mellan invånarnas hälsa. Studien ämnar besvara 

hur närbyråkrater, i detta fall socialmedarbetare, kan arbeta för implementering av dokument 

framtagna av svenska myndigheter. Löfgren menar att implementeringsbeslut alltid är 

komplexa och att det måste finnas vissa förutsättningar för att implementeringen genom en 

närbyråkrat ska vara möjlig.
28

 Några av dessa förutsättningar är enligt Löfgren; att 

närbyråkratens arbetsområde inte är detaljstyrt, avsaknad av övervakning av 

                                                        
27

 Åvall, Emma. Vad påverkar implementeringen? En studie av implementeringen av gymnasiereformen GY11. 

Mastersuppsats: Göteborgs Universitet, 2012, 35-37 
28

 Löfgren, Karl. Implementeringsforskning – en kunskapsöversikt. Hämtad: 2017-04-11 

http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d9800026373/Karl+Löfgren_Implementeringsforskning.pdf, 

2012, 7, 10-11, 13 
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implementeringen, att närbyråkraten är en anställd ämbetsman som agerar efter politiska 

beslut, med flera.
29

  

 

Den studie som för oss är mest relevant, är en studie av Anders Fredriksson. I sin 

doktorsavhandling Marknaden och lärarna från 2010, har Fredriksson ett närbyråkratiskt 

perspektiv för att undersöka lärares arbete i rollen som offentliga tjänstemän. Fredriksson 

ämnar också besvara i vilken utsträckning som en ”marknadisering” har påverkat lärares 

myndighetsutövning, vilken innebär att läraren numera även ska marknadsföra såväl sin skola 

som sitt undervisningsämne.
30

 Fredriksson menar att några av lärarna som han intervjuat 

menar att styrdokumenten är till för att följas. Däremot är de vaga i sin utformning, vilket 

medför att lärarna har möjlighet att använda sitt handlingsutrymme för att situationsanpassa 

sin undervisning efter rådande förhållanden i en klass.
31

 Dessa lärare menar också att det är 

av stor vikt att följa styrdokumenten för att säkerställa likvärdigheten mellan eleverna på 

skolan, men även mellan skolorna i Sverige.
32

 Andra lärare i studien menar att de vaga 

beskrivningarna i styrdokumenten medför att lärarna kan vara kreativa i sin undervisning. 

Dessa lärare menar också att de i större grad samarbetar med andra lärare och tar kollektiva 

beslut för att uppnå likvärdighet.
33

  Fredriksson menar också att marknadiseringen av skolan 

medfört att lärare på olika skolor, eller mellan skolor i olika kommuner, i allt högre grad ser 

varandra som konkurrenter, där relationen mellan lärarna inte sätter kunskap och 

undervisning i första hand utan där lärare är rädda för att ge med sig av material eller 

undervisningstips som gör att den andra skolan förbättrar sin undervisning.
34

 Fredriksson 

skriver i sin slutsats att lärare känner att de vaga styrdokumenten ger lärare möjlighet att 

situationsanpassa undervisningen, dock är det viktigt menar Fredriksson att poängtera att 

lärare främst ska fokusera på undervisning och elevernas möjligheter till utveckling, snarare 

än att fokusera på att marknadsföra sitt program eller sin skola.
35

  

 

Dessa tre studier visar hur implementeringsteorin med ett närbyråkratiskt perspektiv kan 

användas i studier där myndighetsbeslut ska implementeras i den dagliga verksamheten. 

Implementering av styrdokument är komplext och enligt de tre ovan nämnda studierna finns 

                                                        
29

 Löfgren, 2012, 9 
30

 Fredriksson, Anders. Marknaden och lärarna – Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga 

tjänstemannaskap. Diss. Göteborgs Universitet. 2010, 16 
31

 Fredriksson, 2010, 119 
32

 Fredriksson, 2010, 120 
33

 Fredriksson, 2010, 121,123 
34

 Fredriksson, 2010, 173-174 
35

 Fredriksson, 2010, 179-181 
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det inget exakt svar om hur det ska gå till, utan att implementeringen varierar mellan olika 

offentliga tjänstemän.  

 

3.2 Mänskliga rättigheter 
Det finns mängder av studier kring området mänskliga rättigheter. I detta avsnitt kommer vi 

att presentera en mindre del av den forskningen, för att sedermera avsluta med forskning om 

mänskliga rättigheter inom skolans område. 

 

Nancy Fraser, professor i politik och filosofi vid New School New York, skriver om rättvisa 

utifrån ett globalt perspektiv. Fraser menar att rättigheter som finns i ett land påverkar andra 

länder och vice versa. Avsaknaden av rättigheter påverkar andra länder i allt större 

utsträckning idag, eftersom människor lättare förflyttar sig mellan nationsgränserna. Det i 

samband med att internationella, såväl statliga som ickestatliga, organisationer har större 

inflytande över den politiska agendan runt om i världen.
36

 Fraser menar att debatten om 

rättigheter inte längre förs enbart inom en nationalstats gränser, utan att debatten om 

mänskliga rättigheter förs överstatligt. Varje enskild individs rättigheter ska gälla oavsett var 

i världen en befinner sig.
37

  

 

En stor del av forskningen om mänskliga rättigheter fokuserar på hur synen på mänskliga 

rättigheter ser ut runt om i världen och att forskningen utgår från implementeringen av de 

regionala konventionerna snarare än FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter i 

största allmänhet.
38

 I likhet med Fraser menar människorättskämpen och diplomaten, Kristina 

Hedlund Thulin, att de mänskliga rättigheterna inte längre finns inom enskilda nationella 

gränser, utan att de ska ses som övergripande för alla människor, dock menar hon att det 

finns regionala skillnader i tolkningen och implementeringen av de mänskliga rättigheterna.
39

 

Hedlund Thulin menar att de regionala skillnaderna beror på att synen om  att universalitet 

skiljer sig åt. Med det menas att i vissa länder är det individens rättigheter som står i fokus, 

medan det i andra är de kollektiva rättigheterna.
40

 Det medför enligt Hedlund Thulin kritik 

                                                        
36

 Fraser, Nancy, Rättvisans mått: texter om omfördelning, erkännande och representation i en globaliserad 

värld. Stockholm: Atlas, 2011, 19 
37

 Fraser, 2011, 20-21, 35-36 
38

 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna. Uppl. 3. Stockholm: Norstedts Juridik, 2007; Donnelley, Jack. Universal human rights 

– in theory and practice. Uppl. 2. London: Cornell University Press, 2003; Spång, Mikael. Mänskliga 

rättigheter – ett ofullbordat uppdrag. Malmö: Liber, 2009. 
39

 Hedlund Thulin, Kristina. Lika i värde och rättigheter – om mänskliga rättigheter. Uppl. 3 Stockholm: 

Norstedts juridik, 2008, 16-17 
40

 Hedlund Thulin, 2008, 19-20 
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mot att FN:s mänskliga rättigheter är för västerländskt influerade och inte 

implementeringsbara i alla länder. Hedlund Thulin väljer även att poängtera regionala 

likheter och skillnader i Europa, Amerika och Afrika.
41

 Hedlund Thulin menar att samtliga 

tre regioner väljer att specificera rättigheterna, traditioner och värderingar. De skillnader som 

kunnat utläsas är att den Europeiska regionen har upplevt svårigheter då antalet nationer 

utökats i EU, nationer som inte har ett lika långtgående arbete med uppföljning av mänskliga 

rättigheter.
42

 I den Afrikanska regionen upplevdes en ekonomisk svårighet och att länderna 

inte tog de mänskliga rättigheterna på allvar. Den Amerikanska regionen hade snarare löst 

sina bekymmer med skillnader mellan delstaterna med att göra flera av de mänskliga 

rättigheterna till lagar överordnade delstaternas egenmakt.
43

 Även den iransk-svenske 

forskaren Farhad Malekian väljer att i Documents on the Principles of International Human 

Rights från 2007, att fokusera på hur mänskliga rättigheter implementeras i olika delar av 

världen och huruvida det går att skapa övergripande mänskliga rättigheter som är 

implementeringsbara över hela världen.
44

  

 

Avslutningsvis presenteras forskning om mänskliga rättigheter med koppling till 

skolväsendet. Som det framgår ovan finns det ingen forskning om undervisning i ämnet, 

däremot pågår för närvarande forskning inom ämnet av Lisa Isenström vid Örebro 

Universitet. Den forskning som finns berör implementeringen av de mänskliga rättigheterna i 

skolan. Elisabeth Abiri, professor i freds- och utvecklingsforskning, skriver att de mänskliga 

rättigheterna innehar en vag definition i styrdokumenten (Lpf 94) för gymnasiet. Abiri menar 

att vagheten i styrdokumenten ofta leder till att de mänskliga rättigheterna enbart berörs i 

internationella sammanhang, med fokus på FN:s arbete. Definitionerna av de mänskliga 

rättigheter har därefter förtydligats i GY11, men antagandet är likväl relevant. Abiri menar att 

det är av stor vikt att skolans arbete inte utgår ifrån vagheter om de mänskliga rättigheterna, 

utan att de implementeras i den dagliga verksamheten hos varje lärare, på varje skola i 

Sverige.
45

  

 

Juristen och läraren inom juridisk pedagogik, Jan Melander, väljer att i sin bok Trygghet och 

studiero att poängtera skolans skyldigheter av upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna 

                                                        
41

 Hedlund Thulin, 2008, 161-162 
42

 Hedlund Thulin, 2008, 161-162 
43

 Hedlund Thulin, 2008, 161-162 
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2007. 
45 Abiri, Elisabeth. Mänskliga rättigheter i Sverige. I Spång, Mikael (Red.) Mänskliga rättigheter – ett 

ofullbordat uppdrag. Malmö: Liber. 2009, 184 
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inom skolans verksamheter. Melander väljer att fokusera på kränkningar och diskriminering 

inom skolan. Skolan har enligt Melander en skyldighet att arbeta mot alla former av 

kränkande behandlingar och diskriminering. Detta medför också att skolan har som ansvar att 

tydliggöra för eleverna vad som är rätt och fel, samt elevernas rättigheter och skyldigheter, 

vilket ska utgå ifrån grundlagsstiftningen och de mänskliga rättigheterna.
46

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att området mänskliga rättigheter är ett outforskat område då 

det gäller undervisning om de mänskliga rättigheterna, men att det är ett väl utforskat ämne 

när det gäller vad de innebär och hur de implementeras runt om i världen. Skolan ska således 

lägga stor vikt vid att såväl klargöra de grundläggande förutsättningarna för de mänskliga 

rättigheterna, samt förklara huruvida de är implementeringsbara, samt problematiken kring 

dess implementering.
47
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4. Teori 

Nedan presenteras implementeringsteorin och närmare bestämt begreppet närbyråkrater som 

sammankopplas med denna teori.   

4.1 Implementeringsteori  
En anledning till att använda sig av implementeringsforskning menar Nils Hertting, docent i 

statskunskap i artikel: Implementering: perspektiv och mekanismer är att den kan hjälpa till 

att få oss till att bättre förstå villkoren för politiken som genomförs efter fallande beslut. 

Politiker och andra personer som fattar beslut kan på så sätt lära sig för framtiden och på det 

sättet undvika fallgropar. Att använda sig av implementeringsforskning kan även bidra till att 

göra oss bättre rustade för att fatta beslut, strukturera och organisera 

implementeringsprocessen.
48

  Implementeringsprocessen drivs fram av personer och 

personers handlingar. Politiska beslut, organisationer och målsättningar med mera allt det får 

betydelse genom och via individers sätt att handla.
49

  Implementeringsprocessen förutsätter 

en linjär implementering i Sverige, vilket innebär att besluten genomförs i rakt nedstigande 

led, men även att ansvaret för implementeringen faktiskt genomförs. Hertting menar att 

denna linjära implementering kan leda till ett implementeringsgap där det finns brister i 

implementeringen. När det sker försvinner ansvaret för implementeringen och det finns risk 

att beslutet inte implementeras likt grundtanken.
50

 Utöver det menar Hertting att den linjära 

implementeringsprocessen är tvivelaktig, då beslutsfattandet sällan sker likt det är tänkt. De 

många olika stegen mellan ett beslut och dess implementering skapar det Hertting kallar för 

”svarta hål”, det finns helt enkelt för många instanser där besluten kan feltolkas.
51

  

 

En annan problematik uppstår vid regeringsskiften. Vid dessa skiften ändras ibland tolkning 

av ett tidigare beslut, vilket påverkar implementeringen. Tillämparna, eller närbyråkraten, har 

således olika tolkningar på hur operationaliseringen ska gå till, vilket skapar otydlighet.
52

 

Implementeringsprocessens komplexitet gör sig tydlig i dessa beskrivna resonemang och 

medför att implementeringsforskningen är än viktigare för att förstå den process och dess 

problematik vid implementering av politiska beslut, exempelvis skolans styrdokument.  

 

                                                        
48

 Hertting, Nils. Implementering: perspektiv och mekanismer. I Politik som organisation – 

Förvaltningspolitikens grundproblem. Bo Rothstein (red.) uppl. 5. 185- 212. Lund: Studentlitteratur, 2014, 186  
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4.2 Närbyråkrater 

I denna undersökning kommer begreppet närbyråkrater att tillämpas. I undersökningar och 

litteratur förekommer även begreppen gräsrotsbyråkrat, markbyråkrater och 

frontlinjebyråkrater vilken ger samma innebörd.
53

 Därför används uteslutande begreppet 

närbyråkrat.  

 

Michael Lipsky är professor i statsvetenskap och är författare till boken Street-Level 

Bureaucracy – dilemmas of the individual in public services. Lipsky menar att oavsett om de 

styrande i ett land har goda avsikter eller inte angående de regler som de anser att samhället 

har nytta av, så är det de offentligt anställda som har uppgiften att implementera vad som 

sägs och beslutas av politiker. De flesta medborgare i ett land kommer i kontakt med 

myndigheter, inte via brev eller styrelsemöten, men via sina egna lärare eller andra statligt 

anställda yrkesgrupper som har som uppgift att implementera de lagar och regler som staten 

anser att dess invånare är i behov av. Denna yrkesgrupp som har direkt kontakt med politiskt 

fattade beslut som ska implementeras i samhället kallar Lipsky för street-level bureaucrats 

(närbyråkrater).
54

 Lipsky förklarar att statliga serviceyrken innehar ett stort antal anställda 

närbyråkrater som har som uppgift att se till att lagar och förordningar genomförs och 

verkställs på beställning av politiskt fattade beslut.  

 

Hertting menar att det under senare tid har uppkommit debatter kring närbyråkraternas 

betydelse i den svenska skolan vad gäller implementering av politiska beslut som ska 

verkställas av lärarna. En problematik som tycks ha uppdagats kring det är att lärarna inte 

tycks ha fått en adekvat utbildning kring implementeringen i den dagliga verksamheten, inte 

heller tillräckliga förutsättningar och stöd för att förstå regelverken och det uppdrag som 

regeringen har ålagt dessa närbyråkrater. En kritik till implementeringsteorin när det gäller 

skolan, är att närbyråkraten (läraren) istället för att ges förtroende att agera utifrån sin 

yrkesprofessionalitet, tvingas till att äga sig åt pappersarbete, checklistor med mera och 

därmed inte ägna sig åt sakfrågor, det vill säga eleverna. Hertting menar att det i 

förlängningen kan riskera en avprofessionalisering av implementeringen.
55

  

 

                                                        
53
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4.2.1 Vill, kan och förstår 

Ander Sannerstedt, docent vid statsvetenskapliga institutionen i Lund, beskriver hur 

implementeringsprocessen kan genomföras och varför det uppstår en problematik då politiska 

beslut ska verkställas i olika verksamheter. Denna problematik framkommer oftast då det är 

många instanser som är inblandade i implementeringen av ett politiskt beslut.
56

  Sannerstedt 

menar också att dessa kan ses utifrån två olika perspektiv, antingen ett vad han kallar, Top-

down och ett han kallar för bottom-up. Dessa två perspektiv syftar till att se två olika 

perspektiv på implementeringsproblem. I top-down perspektivet utgår en ifrån det politiska 

beslutet. Dessa beslut kan vara svåra att tyda vilket skapar en problematik när det sedermera 

ska implementeras. Bottom-up perspektivet fokuserar istället på själva implementeringen och 

hur närbyråkraten väljer att implementera beslutet.
57

  

 

Denna undersökning har, som tidigare nämnts, ha ett fokus på närbyråkraten och den 

problematik som kan uppstå vid implementeringen av politiska beslut. Sannerstedt menar att 

det finns tre villkor som måste uppfyllas för att implementeringen ska anses genomförd. 

Dessa är; att närbyråkraten förstå beslutet, att närbyråkraten kan genomföra beslutet och att 

närbyråkraten vill genomföra beslutet. Dessa villkor blir i vår studie huruvida en lärare 

förstår kunskapskravet, kan genomföra det i sin undervisning, samt att hen vill undervisa om 

det kunskapskravet. För att en lärare ska kunna förstå beslutet gäller det att det är skrivet eller 

sagt på ett sätt så att det inte finns fler än ett sätt att tolka beslutet på. Vid de fall där det finns 

flera olika tolkningsmöjligheter uppstår det en problematik. Det andra villkoret, kan, innebär 

att läraren har de resurser som krävs för att kunna undervisa om kunskapskravet, exempelvis 

tid, lokaler och teknisk utrustning, även här skapas en implementeringsproblematik om 

villkoret inte uppfylls. Det tredje och sista villkoret, vill, berör lärarens vilja att faktiskt 

undervisa om kunskapskravet. Det innebär att läraren måste anse att kunskapskravet är viktigt 

så att eleverna får ta del av den kunskap som politikerna vill att eleven ska ha när den är klar 

med en kurs.
58

 Dessa tre villkor måste således uppfyllas för att implementeringen ska anses 

vara genomförd, dock menar Sannerstedt att det inte är vanligt och att 

implementeringsproblematiken kommer fortskrida så länge det inte finns en tydlig struktur 

för hur implementeringen ska ske. Så länge det finns oegentligheter mellan beslutsfattaren 

och tillämparen kommer implementeringsproblematiken fortskrida, vilket dock inte ska ses 

som något negativt utan det är så implementeringsprocessen helt enkelt ser ut.
59

  

                                                        
56
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5. Metodologi 

Denna undersökning bygger på kvalitativa intervjuer som metod för att få fram ett resultat. 

Resultatet och analysen från undersökningen presenteras i ett eget kapitel under rubriken 

resultat, vilken därefter följs av en diskussion, där slutsatser dras utifrån resultatet.  

5.1 Intervjuer som metod  
Mats Alvesson skriver i Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivitet att intervjuer 

kräver struktur och innan intervjun genomförs är det bra att fatta ett beslut om vilken typ av 

intervju som ska genomföras. Ska intervjuerna genomföras i grupp eller enskilt? Vilken 

struktur ska intervjun ha? och hur ska intervjun genomföras? Valet av storlek och sättet av 

hur intervjuerna sker beskriver Alvesson, är att bestämma sig för om intervjuerna ska ske 

enskilt eller i grupp och mötesform. De flesta intervjuer av intresse för kvalitativa studier sker 

ansikte mot ansikte.
60

  

 

Patel och Davidsson menar att det finns vissa aspekter som är viktiga att känna till innan en 

genomför intervjuer. Dessa berör främst aspekter som påverkar intervjun. Patel och 

Davidsson menar att forskaren är den som ska föra samtalet framåt och skapa en 

sammahängande tråd genom intervjun. Forskaren bör leda samtalet i en riktning så att 

materialet kan användas för undersökningen, utan att leda intervjupersonen för mycket i en 

viss riktning. Patel och Davidsson menar också att ett samtal alltid kommer färgas av 

intervjupersonens bakgrund, exempelvis ålder, kön och om personen företräder en viss grupp 

i samhället. Utöver dessa aspekter menar Patel och Davidsson att det är viktigt att forskaren 

är medveten om att hen troligtvis innehar mer kunskap om området än personen hen 

intervjuer, vilket kan påverka samtalet.
61

  

 

5.2 Semi-strukturerade intervjuer 
Patel och Davidsson menar att semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod som har 

låg grad av strukturering men en relativt hög grad av standardisering. Med det menas att 

struktureringen, alltså intervjupersonens möjlighet att svara utefter egen erfarenhet. 

Intervjupersonen ges således stort utrymme att besvara frågorna med egna ord. Patel och 

Davidsson menar å andra sidan att standardiseringen innebär att frågorna till 

intervjupersonerna i stor grad ställs i samma ordning. I vissa fall kan frågorna ställas utefter 
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vad intervjupersonen tidigare har besvarat, därav är det av stor vikt att forskaren är flexibel 

under sina intervjuer så att frågor som redan besvarats inte ställs igen. Patel och Davidsson 

menar att frågorna i semistrukturerade intervjuer ofta är tematiska, vilket innebär att frågorna 

delas in i olika teman så att intervjun får en tydligare struktur.
62

 Bryman framhåller att 

semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst i de fall en vill undersöka en persons upplevelser 

eller erfarenheter, detta tack vare att intervjudeltagaren har stor frihet i att själv utforma 

svaret.
63

  

 

Eftersom våra frågeställningar berör gymnasielärares erfarenheter av undervisning om 

mänskliga rättigheter, är semistrukturerade intervjuer en bra metod att använda. Bryman 

menar att det är viktigt att använda metoder som är lämpade för ens forskningsfrågor. När det 

gäller forskningsfrågor med utforskande karaktär utifrån någons erfarenheter, åsikter och 

upplevelser är således semistrukturerade intervjuer en bra metod att använda.
64

 Bryman 

poängterar dock att det är viktigt att inte standardiseringen är allt för hög utan att intervjuerna 

innehar en flexibilitet, vilket kan ge ett bättre material till undersökningen.
65

  

5.3 Urval  
För denna undersökning tillämpas ett målinriktat urval, med det menas att intervjupersoner 

som kan förmodas besvara våra frågeställningar.
66

 I denna undersökning är underlaget för 

intervjuer gymnasielärare som undervisar i samhällskunskap. Det är även viktigt att urvalet 

baseras på de lärare som undervisar i någon av samhällskurserna, 1a1 och 1b, vilka är de två 

kurser som innehar kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna, således är det enbart dessa 

gymnasielärare som kan besvara våra frågeställningar.  

 

Utöver valet av intervjupersoner sker ett urval i antalet intervjuer som ska genomföras. 

Bryman menar att det är svårt för forskare att på förhand veta hur många intervjuer som krävs 

för att få ihop den mängd empiri som sedermera kan besvara frågeställningarna.
 67

 Inför de 

genomförda intervjuerna sändes förfrågningar ut till tio lärare vid olika skolor om att delta i 

en undersökning gällande mänskliga rättigheter. Det var emellertid endast fem av de 

tillfrågade lärarna som ville ställa upp på intervjun. De lärare som valde att delta i 

undersökningen arbetar i tre olika kommuner.  

                                                        
62
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5.4 Transkribering 

Efter genomförande intervjuerna transkriberades dessa. Bryman menar att forskare är 

intresserad av både vad intervjupersonen säger och hur den säger det, vilket tydligast syns 

genom en transkribering.
68

 Bryman menar att transkribering är en process som tar lång tid, 

men att den är viktig för att tydligare se vad intervjupersonen faktiskt ha sagt.
69

 Det finns 

flera olika sätt att transkribera, där noggrannheten är det som skiljer dem åt. I denna 

undersökning bortses från såväl inandnings som utandningsljud. Detsamma gäller även 

utfyllnadsljud, exempelvis ”hm”-ljud. Dessa anses inte påverkar resultatet, och de bedöms 

vara irrelevanta i transkriberingen.
70

 

5.5 Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principer som denna undersökning vilar på är utgivna av 

vetenskapsrådet. I dessa beskrivs normer för hur förhållandet mellan en forskare och en 

undersökningsdeltagare ska vara.
71

 Vetenskapsrådet utgår ifrån fyra olika huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra 

ska således se till att undersökningen bedrivs med ett etiskt förhållningssätt så att deltagarna i 

undersökningen inte utnyttjas.
72

 

5.5.1 Informationskravet 

Det första av de fyra etiska principerna är informationskravet. Vetenskapsrådet skriver 

följande: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings 

uppgiftens syfte.
73

 Det innebär således att personer som deltar i undersökningen innehar en 

rättighet att få ta del av undersökningen syfte. Det är också viktigt att deltagarna får 

information om att deltagandet är frivilligt, samt att det insamlade materialet enbart kommer 

användas i ett forskningssyfte. Det är också lämpligt att deltagarna får information om var 

undersökningen kommer publiceras. All denna information ska senast vid intervjutillfället 

vara deltagaren i hands, vilket kan ske antingen muntligt eller skriftligt.
74

  

 

I vår undersökning uppfyller vi dessa krav genom att vi i intervjuförfrågan delger deltagarna 

information om att deltagande är frivilligt, att materialet enbart kommer användas i 

forskningssyfte samt att vi har presenterat såväl undersökningens syfte som frågorna 
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undersökningen bygger på. Utöver intervjuförfrågan har deltagarna fått ge ytterligare ett 

samtyckte till att delta i studien vid intervjutillfället, detta i muntlig form (se Bilaga 1). 

5.5.2 Samtyckeskravet 

Den andra etiska principen är samtyckeskravet. Vetenskapsrådet skriver: Deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.
75

 Vetenskapsrådet menar att 

forskaren ska inhämta ett samtycke från deltagarna i undersökningen. Varje deltagare har 

också rätten att när de helst önskar avbryta sin medverkan. Det kan ske innan intervjuerna 

genomförs eller mitt under genomförandet av en intervju. I vissa fall vill en intervjuperson 

avbryta sin medverkan efter att en intervju har genomförts och vill att materialet ska strykas, 

då menar vetenskapsrådet att detta ska möjliggöras så gott det går.
76

 

 

I vår undersökning har vi fått ett samtycke i inledningen då vi har skickat en 

intervjuförfrågan. I denna skickades även frågorna för intervjun så att deltagarna redan i 

inledningen av undersökningen kunde avgöra huruvida de ville besvara frågorna. Vi har även 

informerat deltagarna i undersökningen att de när de helst önskar kan avbryta sin medverkan, 

vilket skedde i inledningen av intervjuerna (se Bilaga 1).  

5.5.3 Konfidentialitetskravet  

Det tredje av de etiska principerna är konfidentialitetskravet. Om det skriver vetenskapsrådet: 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på  ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem.
77

 Det innebär att uppgifter om deltagarna i undersökningen inte kommer att 

vara tillgängliga för någon utom forskaren/-na. Det är särskilt viktigt då materialet kan vara 

känsligt.
78

  

 

I undersökningen anonymiseras deltagarna och de har givits ett fingerat namn. Namnen som 

kommer att användas är Anders, Daniel, Hugo, Kim och Per. Materialet kan vara känsligt då 

det berör deltagarnas eget agerande och handlingar, vilken blir än viktigare att deltagarna 

känner att de kan medverka i undersökningen utan att det framkommer att det är deras svar. 

Dessa krav har meddelats till deltagarna i såväl intervjuförfrågan, som i inledningen av 

intervjun (se Bilaga 1). 
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5.5.4 Nyttjandekravet 

Det fjärde och sista av de etiska principerna är nyttjandekravet. Om det skriver 

vetenskapsrådet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings ändamål.
79

 Med det menas att det material som undersökning insamlar enbart får 

använda för forskning, all annan utlämning av informationen är ej tillåten. Uppgifter om 

materialet får enbart delas ut till andra med forskningssyfte.
80

 

 

I vår undersökning har vi informerat deltagarna i den inledande intervjuförfrågan att 

materialet enbart kommer användas i forskningssyfte. Samma information fick deltagarna vid 

intervjutillfället (se Bilaga 1). 

5.6 Metodkritik 
Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer som metod. Som tidigare beskrivits 

menar Bryman att denna metod är lämplig att använda då undersökningen bygger på att få 

intervjupersonerna att berätta om dennes erfarenheter. Den valda metoden bedöms således 

vara den som är bäst lämpad för att besvara våra frågeställningar. En annan metod som hade 

fungerat är att använda strukturerade intervjuer, eller som Patel och Davidsson kallar 

intervjuer med hög grad av standardisering. Detta innebär att frågorna som ställs vid 

intervjuerna ställs i en exakt ordning och där följdfrågor ställs till varje intervjuperson, dock 

kan det leda till att material som kan vara viktigt för vår undersökning kan försvinna om en 

avvikande följdfråga inte ställs.
81

  

 

Vid alla kvalitativa studier menar Bryman att det finns risker som medför att undersökningen 

blir subjektiv, att det uppstår problem vid generalisering och att det finns svårigheter att 

replikera undersökningen. Bryman menar att forskare har en tendens att vara osystematiska i 

sitt sätt att hantera material och att det finns olika uppfattningar om vad som är viktigt. 

Bryman menar också att det påverkar möjligheten att replikera en undersökning just därför att 

forskare har olika åsikter om vad som är viktigt material. När det gäller generaliseringen 

menar Bryman att kvalitativa studier endast genomför ett visst antal intervjuer eller 

observationer och att det inte går att dra generella slutsatser utifrån ett sådant litet underlag. 

Bryman påpekar även att visa forskare menar att i kvalitativa undersökningar kan en göra 

”måttliga” generaliseringar, vilket syftar till att ge generaliseringar utifrån det material som 

undersökningen grundar sig på.
82
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Ytterligare en kritik är intervjupersonen i sig. Alvesson menar att det kan uppstå en situation 

där intervjupersonen agerar efter en annan agenda än att vara vetenskapen till lags. En sådan 

situation kan tillexempel uppstå när det finns politiska aktörer som vill påverka studiens 

resultat. Det är således viktigt att reflektera över trovärdigheten i vad den intervjuade 

personen berättar, vilket även diskuteras i diskussionen
83
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6. Resultat 

Nedan följer såväl resultat som analys av de intervjuer som genomförts med gymnasielärarna. 

Som redan presenterats kommer de intervjuade personerna vara anonyma och har därför fått 

de fingerade namnen: Anders, Daniel, Hugo, Kim och Per. Denna del av resultatet 

presenteras utifrån Sannerstedts: Vill, kan, förstå-modell som presenterats ovan. I det här 

analyseras lärarnas perspektiv om mänskliga rättigheter utifrån Norbergs perspektiv av 

mänskliga rättigheter, samt använda oss av Norbergs begrepp frihetsrättigheter (de 21 första 

artiklarna) och välfärdsrättigheter (artikel 22-27)
84

 

6.1 Vill 
Nedan presenteras resultatet av Sannerstedts begrepp, vill.  

6.1.1 Stor vilja att undervisa om de mänskliga rättigheterna 

Vill-perspektivet beskriver den vilja en gymnasielärare har att implementera ett politiskt 

beslut. I vårt fall implementeringen av kunskapskravet om mänskliga rättigheter. Av 

undersökning framkommer det att alla lärare tycker att kunskapskravet mänskliga rättigheter 

är ett av de viktigaste. Både Per, Anders och Daniel arbetar med större projekt i form av FN-

rollspel för att belysa såväl de mänskliga rättigheterna nationell som internationellt. Det anser 

de ge nya perspektiv till eleverna, så att de sedermera har kunskap om mänskliga rättigheter 

för att reflektera över dem själva. Utöver det arbetar Per med att hela skolan ska vara delaktig 

i arbetet med mänskliga rättigheter, där han tillsammans med de övriga 

samhällskunskapslärarna driver projekt med olika teman som är starkt förknippade med de 

mänskliga rättigheterna. Detta projekt blir sedermera en samlingspunkt för eleverna där de 

har workshops och framträdanden för att eleverna ska ha ett levande förhållande till de 

mänskliga rättigheterna. Ett exempel som visar viljan i att undervisa om mänskliga rättigheter 

syns i det Daniel beskriver: 

 

Daniel: Mänskliga rättigheter är oerhört viktiga i de här kurserna tycker jag, centrala delar. … man 

kollar på konfliktdelar eller var det är oroligt någonstans i världen så är det ju mänskliga rättigheter 

och FN som har en central del i det. 

 

Ytterligare ett exempel när det gäller viljan att undervisa om mänskliga rättigheter syns i Pers 

intervju. Per säger: 
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Per: Och kan man få en tradition på en, skolan med ska vi säga FN: rollspel … med mänskliga 

rättigheter, så kommer det ju genomsyra efter hand mer och mer. Så att det inte blir bara enstaka 

teman och sådär.  

 

Per menar att det inte bara är samhällskunskapslärarna som ska vara drivande i arbetet med 

mänskliga rättigheter, utan det ska vara en central del av hela skolans arbete. Han poängterar 

också att de på skolan har haft flera olika temadagar där mänskliga rättigheter har varit ett 

tema. I intervjun med Per uppkom att arbetet kring de mänskliga rättigheterna inte enbart 

ligger på ämneslärarna i samhällskunskap utan att skolan har skapat en tradition som 

kontinuerligt arbetar med och om mänskliga rättigheter i alla skolans verksamheter. Det 

engagemang som Per visar att skolan som helhet arbetar med, exempelvis de mänskliga 

rättigheter, där även skolans värdegrund och skolans demokratiska uppdrag, genomsyrar 

verksamheten och medför att eleverna får en bredare undervisning inom ämnet mänskliga 

rättigheter, då undervisningen sker såväl inom som utanför klassrummet.  

 

Resultat av undersökning visar att lärarna uppvisar en stor vilja att implementera en förståelse 

kring och om de mänskliga rättigheterna, dock finns det ett resonemang hos en av lärarna 

(Hugo) att andra delar av samhällskunskapsämnet är viktigare än mänskliga rättigheter i just 

den situation eleverna befinner sig i på gymnasiet. Hugo menar att det egentligen inte finns 

något som är viktigare än undervisning om mänskliga rättigheter, men att ett ämne som 

privatekonomi ligger närmre eleverna i tiden och har större betydelse för eleverna i sin 

kontakt med samhället, vilket förklaras vidare i ett senare stycke. 

 

6.1.2 Lärarnas perspektiv på mänskliga rättigheter  

I intervjuerna framkom det att alla gymnasielärare angav att de hade ett universellt och 

ovillkorligt perspektiv på mänskliga rättigheter. Dock så uttrycktes det på olika sätt, där det 

var tydligare i vissa fall än andra. I samtliga intervjuer refererar lärarna till FN:s deklaration 

om de mänskliga rättigheterna, där fokus främst riktas mot det Norberg kallar för 

frihetsrättigheter, alltså de 21 första artiklarna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 

snarare än välfärdsrättigheterna. Lärarna fick beskriva vad mänskliga rättigheter är för dem. 

Hugo och Per beskriver det på följande sätt:  

 

Hugo: Alltså vad de innebär är ju då rätten att alla människor, alltså det är ju en global rättighet som 

inte, det finns ju inga gränser, utan alla ska respektera mänskliga rättigheter, det handlar ofta om 

yttrandefrihet. 
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Per: Att börja diskutera kring vad det är att vara människa, om vilka rättigheter och skyldigheter vi 

har. 

 

Hugo påstår att mänskliga rättigheter är något som alla måste följa och respektera och Per 

menar att mänskliga rättigheter är en rätt som vi har men att det även medför en skyldighet. 

Hugo menar att det är en självklarhet att de mänskliga rättigheterna finns och att de efterlevs. 

Han fortsätter senare sitt resonemang med att beskriva följande:  

 

Hugo: Förbud mot slaveri, rätten att gå i skolan, flickors rättigheter och inget tvångsgifte, allt det, 

rätten vi har, rätten till vatten, alltså alla rättigheter och det är ju väldigt brett liksom så, men jag 

kommer ofta in på det på många olika sätt. 

 

Det visar att Hugo har både ett universellt och ovillkorligt perspektiv kring mänskliga 

rättigheter. 

 

Samtliga gymnasielärare i undersökningen visar att de har ett universellt och ett ovillkorligt 

perspektiv på mänskliga rättigheter. Det syns främst genom att de uttryckligen diskuterar 

utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och dess artiklar. Lärarna medger att de 

mänskliga rättigheterna är något som gäller alla och att de således också ska följas av alla, 

vilket de poängterar i såväl deras undervisning som deras sätt att arbete i klassrummet. 

Lärarna säger att det inte enbart handlar om vilka rättigheter en individ har utan lärarna 

diskuterar också vilka skyldigheter en individ har. I samband med att lärarna diskuterar en 

individs skyldigheter med eleverna, inser de att de mänskliga rättigheterna inte följs av alla, 

vilket indikerar på att de använder sig av ett kritiskt perspektiv utan att själva vara medvetna 

om det. Trots att lärarna visar på kritiska perspektiv, förhåller de sig hela tiden till FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och att de är universella och ovillkorliga. Lärarna i 

undersökningen väljer att inte kritisera de mänskliga rättigheterna till den grad att de inte är 

förenliga över hela världen, utan att de snarare är tillämpningsbara i exempelvis Sverige. 

Enbart en av lärarna i undersökningen uppvisar tendenser i ett kritiskt förhållningssätt mot 

FN:s deklaration, när han diskuterar vad som räknas som en rättighet, eller huruvida om vissa 

rättigheter verkligen kan förverkligas så till vida att de egentligen inte borde vara en rättighet.  

 

 

6.1.3 Mänskliga rättigheter är underordnat andra arbetsområden 

Trots att alla lärarna uttryckligen säger att mänskliga rättigheter är ett av de viktigaste 

kunskapskraven visar intervjuerna att så inte är fallet. Två av lärarna menar att arbetet med 

mänskliga rättigheter är underordnat andra ämnesområden, alternativt att de inte faller sig 
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naturligt att lyfta mänskliga rättigheter vid nationella och internationella händelser. Exempel 

på det syns i både Kims och Hugos intervjuer. Kim får frågan huruvida han undervisar om 

mänskliga rättigheter vid nationella händelser såsom terrorattentatet i Stockholm den 7e april 

2017. Han svarade enligt följande: 

 

Kim: Det skulle man självklart kunna göra, det skulle man ju kunna göra men för det har ju lite med 

asylprocess att göra också ju. Absolut, det är ingenting jag har gjort men det skulle man kunna göra 

att dra den kopplingen på nått sätt, absolut. 

 

Svaret visar att det finns en tydlig koppling till mänskliga rättigheter men Kim valde att inte 

belysa mänskliga rättigheter i en sådan händelse.  

 

Ett annat exempel då en lärare uppvisar tendenser till att inte vilja lära ut om mänskliga 

rättigheter på bekostnad av andra ämnesområden, är då Hugo beskrev följande: 

 

Hugo: Jag känner ju att lära dem göra hushållsbudget och sådant det är mer konkreta redskap för att 

de ska fatta vad det handlar om när de flyttar hemifrån, vad kostar en lägenhet? Vad äter man i 

månaden, äter man för 500, nej du äter för 2000, vad kostar det att ha bil och lära dem göra 

avskrivning för, ja man får lära dem att räkna och tänka liksom när de flyttar hemifrån, det är praktisk 

kunskap som är jätteviktig. Ser man i det stora perspektivet så finns det väl ingenting som är viktigare 

än mänskliga rättigheter och demokrati, men för deras del. 

 

Hugo menar att mänskliga rättigheter är ett viktigt arbetsmoment men att det ligger för långt 

ifrån elevernas vardag. Han menar att mänskliga rättigheter är så självklara för eleverna att 

andra arbetsmoment känns viktigare för dem. Hugo menar att ett arbetsområde såsom 

privatekonomi ligger eleverna närmre vardagen och således är viktigare att undervisa om 

privatekonomi än om mänskliga rättigheter. Det finns en poäng i det Hugo säger, dock är det 

svårt att veta om Hugos personliga åsikt styr, eller om han utgår ifrån det eleverna har gett 

uttryck för att de anser vara mest relevant för deras framtid. Att prioritera områden över 

andra, skapar även en implementeringsproblematik, där läraren är ansvarig för den slutgiltiga 

implementeringen, som i det här fallet styrs av lärarens eget tycke.  

 

De två ovanstående exemplen visar att lärarna prioriterar vad de ska undervisa om, vilket de 

anser sig göra för elevernas skull. I lärarens yrke ingår att göra dessa prioriteringar, vilket 

påverkas av lärarens egna intresse, samt vad läraren tror att eleverna tycker är mest intressant, 

vilket gör att undervisningen blir godtycklig.  
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6.1.4 Integrerad i alla arbetsområden  

Flertalet av de intervjuade lärarna uppgav att de arbetade med mänskliga rättigheter i flera 

olika moment och att de ansåg att integreringen var viktig så att ämnet mänskliga rättigheter 

genomsyrade hela verksamheten och de olika arbetsmomenten i ämnet samhällskunskap, där 

tillfälle ges. Det sker exempelvis då lärarna diskuterar nyheter, såväl nationella som 

internationella, samt då politiska debatter diskuteras. En som avviker från de övriga lärarna är 

Kim. Han menade att ämnet mänskliga rättigheter var ett separat moment som inte kunde 

integreras med andra arbetsområden förutom arbetet med källor och källkritik. Kim uttryckte 

sig enligt följande: 

 

Kim: … Det är ingenting, det är svårt att smeta ut mänskliga rättigheter på liksom på alla andra 

saker som finns där också, det är klart det går att göra det men det enda som jag ser som man kan 

smeta ut i det andra är väl att man ska kunna arbeta med källor och så vidare och det ska genomsyra 

det mesta i kursen då. Annars så ser jag det som ett eget område. 

 

Några utav lärarna i undersökningen uppger att de använder sig av olika större projekt där 

flera kunskapskrav ingår. Lärarna uppvisar ett stort engagemang och vilja att få till stånd ett 

FN-rollspel, där såväl kunskapskravet om de mänskliga rättigheter och andra kunskapskrav 

ingår. De uppger att det tar mycket tid i anspråk och att det krävs mycket planering och att 

flertalet lärare är involverade då en lärare inte ensam kan hålla i större undervisningsprojekt. 

Anders uttryckte det enligt följande angående arbetet kring ett FN-rollspel:  

Anders: … Då är det så att asså, och avsnittet är, säg att det är 6 veckor så det är inte en föraktlig 

del av kurstiden. Men såhär är det att vi inleder då med någon typ av baskurs 1-2 veckor, där vi går 

igenom de här grundläggande bitar m FN och deras mål och så vidare, så lite om organisation och 

vilka möjligheter FN har till att ingripa och så vidare så. Och vi tittar naturligtvis på artiklarna och på 

de andra konventionerna också men det blir så att säga en liten dusch, så va. Sen sätter vi dem i ett 

problem. … Vi kör alltså ett programöverskridande tema kring mänskliga rättigheter och i ett litet 

FN-rollspel format.   

Ur de två ovanstående resonemangen visas att undervisningen om ämnet mänskliga 

rättigheter sker olika, dock finns det inget som säger att de ena sättet är bättre än det andra. 

Det som kan sägas är att de lärare som undervisar om de mänskliga rättigheterna i större 

projekt, som kräver såväl mer tid som arbete, uppvisar en större vilja till att undervisa om 

ämnet mänskliga rättigheter, än de som arbetar med det i ett separat moment.  
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6.1.5 Sammanfattning 

Eftersom de intervjuade lärarna anser att arbetsområdet är viktigt är det tydligt att viljan att 

implementera kunskapskravet finns, dock sker den i varierad grad, men det utesluter inte en 

vilja hos lärarna i undersökningen att implementera kunskapskravet om mänskliga rättigheter. 

Flera av lärarana integrerar ämnet mänskliga rättigheter i flera utav de andra arbetsområdena, 

samt att de arrangerar större projekt där flera kunskapskrav är med.  

 

Trots att många lärare uttrycker en stor vilja och ett stort engagemang kring ämnet, finns det 

tendenser till att ämnet inte är så viktigt som de ger uttryck för. I undersökningen 

framkommer det att andra ämnen, såsom privatekonomi, är överordnat ämnet mänskliga 

rättigheter därför att de mänskliga rättigheterna ses som självklara, medan ett ämne som 

privatekonomi är viktigare i elevernas nuvarande situation.  

 

Lärarnas perspektiv är ytterligare en faktor som påverkar deras vilja att undervisa om de 

mänskliga rättigheterna. Samtliga lärare utgår ifrån FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och vill att eleverna ska ha olika perspektiv på de mänskliga rättigheterna, men 

undersökningen tyder på att eleverna enbart har FN:s perspektiv när kursen är slut, vilket 

medför att lärarna trots allt har en ovilja att belysa andra perspektiv än FN:s deklaration om 

de mänskliga rättigheterna.  

6.2 Kan 
Nedan presenteras resultatet av Sannerstedts begrepp, kan. 

6.2.1 Tid 

Lärarna i intervjuerna upplevde olika möjligheter att undervisa om de mänskliga 

rättigheterna. Det som de flesta lärarna påpekade var tidsbristen, vilken är generell för såväl 

samhällskunskap 1a1 och 1b, men det framkom att det var framför allt i kursen 

samhällskunskap 1a1 som tidsbristen märktes. Tydligt visade intervjuerna att lärarna som 

undervisade i samhällskunskap 1a1 uttryckte att eleverna enbart fick grundläggande kunskap 

om de mänskliga rättigheter, vilket till stor del berodde på tidsbrist. Daniel uttryckte det så 

här: 

 

Daniel: 1a1 hinner inte få en lika fördjupad bild skulle jag tro som 1b kring mänskliga rättigheter … 

samtidigt som den är otroligt viktig, men det är mycket att gå igenom så att det är väl klart att det blir 

en stressfaktor i det hela också, men att man hinner gå igenom det måste man göra för så viktigt är det, 

absolut. 
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Utöver Daniel menar även Anders att det finns en tidsbrist i undervisningen om mänskliga 

rättigheter. Han menar att de elever som läser samhällskunskap 1a1 inte kan delta i 

exempelvis FN-rollspel därför att tiden inte räcker till. Anders säger så här: 

 

Anders: Tyvärr så är det ju så då att 1a1, alltså de har inte tidsutrymme till det här. 

 

Anders menar att tidsbristen främst berör kursen samhällskunskap 1a1. Lärarna reflekterar 

över att det är de yrkesförberedande programmen som läser kursen samhällskunskap 1a1 och 

att det är de som får en begränsad kunskap om de mänskliga rättigheterna. Å andra sidan 

menar lärarna att de måste vara flexibla i sin undervisning och kunna göra förändringar i sin 

planering, vilket kan innebära att kunskapsnivån för de elever som läser yrkesförberedande 

program inte borde vara begränsad av tidsbristen.  

 

I föregående avsnitt menar Anders att det tar oerhört mycket tid att arrangera projekt som ett 

FN-rollspel. Då kursen samhällskunskap 1a1 har cirka hälften så få undervisningstimmar som 

kursen samhällskunskap 1b, innebär det att projekt som FN-rollspel nästintill är omöjliga att 

genomföra.  

 

Till stor del menar lärarna att tidsbristen påverkar all deras undervisning, men att de måste 

vara flexibla så att de hinner bearbeta alla arbetsområden för att eleverna ska nå de 

kunskapskrav som politikerna har beslutat om.  

6.2.2 Utrymmen för undervisning 

Flera lärare har också haft möjlighet att låna andra lokaler som både är större och bättre 

lämpade för exempelvis FN-rollspel. Anders och Daniel säger att de vid olika tillfällen lånat 

lokaler för just sådana ändamål. Daniel beskriver det enligt följande: 

 

Daniel: … just det här FN-rollspelet gör vi ju ett samarbete tre stycken lärare och där kommer vi 

behöva, har vi bokat upp en större lokal och gjort en schemabrytande aktivitet hela den dagen, som vi 

kommer ha som en FN-dag, där vi kommer just behandla de här sakerna. 

 

Även Anders påtalar att de använder sig av större lokaler: 

 

Anders: … Och i år ska vi vara inne på kulturhusets fina sessionssal där man har sådana här 

jätteflotta grejer.  
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Att använda sig av större lokaler eller lokaler som är mer lämpade för en viss form av 

undervisning tyder på att lärarna har tillgång till de resurser som krävs för att eleverna ska 

kunna tillgodogöra sig den kunskap lärarna förmedlar. Genom att använda sig av lokaler som 

är mer lämpade för exempelvis ett FN-rollspel, visar skolan att de tar ansvar för elevernas 

lärandemiljö, särskilt då skolan själva inte har en tillgång till en större lokal där FN-rollspel 

kan hållas. Genom att använda bättre lokaler för sin undervisning visar lärarna att de vill 

implementera de krav som styrdokumenten ställer, vilket synliggörs vid lokalbytet för 

implementeringen av kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna.  

 

Utöver att använda sig av andra lokaler uppger två lärare att de i kursen samhällskunskap 1b 

att de haft möjlighet att åka till Malmö för att på plats studera flyktingströmmen och i 

samband med det även arbeta med mänskliga rättigheter. Det innebär att lärarna för 

undervisningen från ett abstrakt plan till ett mer konkret, då eleverna även får se och praktiskt 

arbeta med ett undervisningsmoment om de mänskliga rättigheterna. Detta exempel visar 

även att dessa två lärare har ekonomiska resurser för studieresor, men det framkom inte i de 

övriga intervjuerna.  

 

6.2.3 Fortbildning 

Flera utav lärarna uppger att de vill fortbilda sig inom området mänskliga rättigheter, men 

huruvida de haft den möjligheten varierade i stor grad. Några av lärarna hade varit på 

fortbildning, medan andra ansåg att de inte hade arbetat tillräckligt länge på skolan för att 

kräva en fortbildning. Lärarna som fick svara på huruvida de hade möjligheten att gå en 

fortbildning vad det enbart Per som hade gjort det, han beskrev det så här: 

 

Per: Nej det är det inte, men det här var för några år sen, och det var en före detta elev som forskar 

nere i Lund, danselev som forskar om mänskliga rättigheter och som hade en föreläsning och sen var 

det lite olika pedagoger, bland annat från globala skolan då, så fick man välja och det var uppe i 

Falkenberg tror jag. Men det är nog enda fortbildningen jag haft om de mänskliga rättigheterna. 

 

Då flera lärare uppger att de vill fortbilda sig inom området för de mänskliga rättigheterna är 

det märkligt att få av de intervjuade lärarna faktiskt har fortbildat sig. Det kan finnas flera 

orsaker till varför de inte har gjort det, vilket även presenteras nedan av Hugo då han uppger 

att han gärna hade gått fler fortbildningar men att det tar för mycket tid ifrån hans 

undervisning. Hugo beskrev det enligt följande: 
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Hugo: … Jag hade önskat att jag hade kunnat åker mer på vidareutbildning, så gör man det någon 

gång och så blir man besviken och så tänker, ska jag lägga en eller två dagar på att åka till Göteborg 

då, eller Malmö eller Stockholm, eller Västerås eller var den sker och lyssna då och gå på lite 

workshop och så ger det, ibland ger det ju ingenting när man har varit iväg några gånger då. Så 

tänker man fan, ska jag göra det igen? Man har så mycket att göra hemma då, ingen gör det åt dig, det 

är kvar när du kommer hem. 

 

Att lärare uppger att det är för stora risker med att fortbilda sig är skrämmande för såväl deras 

egen del, men även för eleverna och framförallt samhället i stort. Om lärare väljer bort att 

fortbilda sig på grund av för stor arbetsbörda eller tidsbrist kan det innebära att 

kunskapsutvecklingen stagnerar. Sverige behöver lärare som väljer att fortbilda sig inom flera 

olika arbetsområden, för att utveckla såväl ämneskunskaper och sina undervisningsmetoder, 

vilket blir extra viktigt i ett föränderligt ämne som samhällskunskap. Bra sätt att samverkar 

mellan skola och kommun, alternativt annan verksamhet i staden. 

6.2.4 Samverkan med andra aktörer 

Per menar också på att det är viktigt att kommunen också medverkar i och bidrar med 

aktiviteter som inkluderar mänskliga rättigheter. Han beskriver ett tillfälle då han arbetade 

med ett projekt i samarbetade med kommunen: 

 

Per: … Det var en gång kommunen hade kring barnens rättigheter och vi fick göra en slags uppdrags 

arbete för kommunen kring barns rättigheter i Halmstad kommun och vi hade hearings med politikerna 

och sådär. Det var väldigt specifikt och jättebra arbetsområde. Och flera såna här specifikt riktat in 

sig på mänskliga rättigheter. 

 

Att involverar andra aktörer, såväl kommunala som privata, medför att eleverna får ta del av 

expertis inom arbetsområdet, vilket kan fördjupa elevernas kunskaper om de mänskliga 

rättigheterna. Exempel på det sker genom det Per beskriver, men flera lärare uppger även att 

de är FN-skolor, vilket syftar till ett större arbete med frågor som berör FN:s arbete 

internationellt.  

6.2.5 Hinder i undervisningen om de mänskliga rättigheterna 

I intervjuerna med lärarna är det enbart en lärare som nämner att han har upplevt problem i 

sin undervisning om mänskliga rättigheter. Dessa varier i såväl omfattning som orsak till 

problemet. Trots att lärarna inte själva säger att de upplever hinder i sin undervisning 

framkommer det i intervjuerna att det finns en problematik som påverkas av både ämnet i sig 

och av resurser. Som tidigare beskrivit upplever lärarna ett hinder i form av tidsbrist, vilket 

redan har presenteras, därav kommer hindret om tidsbrist inte presenteras igen, även om det 

kan ses som såväl ett resursproblem som ett hinder för undervisningen. 
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Två av lärarna säger under sina intervjuer att de upplever att det ibland finns ett ointresse hos 

eleverna när det gäller undervisningen om mänskliga rättigheter. Hugo säger enligt följande: 

 

Hugo: … Nu tänker jag ett nytt hinder här, att de inte, att de är så sjukt ointresserade. Vissa klasser, 

samhällsklasser är det sällan några problem, däremot vård- och omsorg och hantverksklasserna kan 

det vara, måste vi göra det här? Vi ska bli det, vafan, pust mänskliga rättigheter liksom.  

 

Kim: … de som läser de teoretiska programmen har ett större engagemang i undervisningen än vad 

elever som inte, alltså läser yrkesförberedande programmen. Så att det, det ska man undervisa i 

yrkesförberedande program så måste man vara ganska basic, göra hand on grejer liksom. Det blir 

nästan lite tråkig undervisning, så där mycket lärobok, mycket svara på frågor liksom.  

 

Till skillnad från det Hugo och Kim beskriver, säger Daniel att han inte upplever ett ointresse 

i undervisningen om mänskliga rättigheter, då ämnet i sig engagerar många elever. Daniel 

uttrycker det enligt följande: 

 

Daniel: … just mänskliga rättigheter, det är många som är engagerade och många som är 

intresserade av detta och det är någonting som engagerar och får människor att känna liksom att det 

är bra! 

 

De tre gymnasielärarna upplever således ämnet olika, dock medger Hugo att han upplever 

ointresse som hinder enbart i de klasser som läser ett yrkesförberedande program. En av 

orsakerna till att det kan uppfattas olika, kan vara lärarnas didaktiska förmågor. De lärare 

som uppger att de främst upplever ett ointresse ifrån de elever som läser yrkesförberedande 

program, kan sakna de instrument som krävs för undervisning i denna typ av grupp. Den 

didaktiska förmågan behöver koppla samman ämnet de mänskliga rättigheterna med 

elevernas intressen.  

 

Ett annat hinder som en av lärarna vill poängtera är att det finns rumsliga hinder. Han menar 

att ju längre ifrån någonting händer eller påverkar eleverna, desto svårare blir det för eleven 

att ta till sig informationen. Anders säger enligt följande: 

 

Anders: … sen är det ju så att ett hinder är just det rumsliga. Att så fort man vidgar cirklarna längre 

och längre ut vår globala värld, desto svårare blir det ju för, så att säga eleven att ta in det. … Ibland 

nått år har vi kört till exempel då lite, lite mer konkret om jag får uttrycka det så till exempel då har 

eleverna fått göra en kortfilm om något problem som har med mänskliga rättigheter i vår närhet, i 

Sverige att göra. Då märker man att de har lättare och liksom tar in det. 
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Det tyder på att läraren är medveten om att undervisningen ibland hamnar för långt ifrån 

elevernas vardag, vilket även kan påverka elevens intresse för ämnet. Även en annan lärare 

menar att ämnet de mänskliga rättigheterna är självklara i Sverige, vilket även medför att det 

rumsliga perspektivet, som Anders diskuterar, förstärks. Hade eleverna i Sverige fått kämpa 

för sina rättigheter, hade det kunnat innebära ett större intresse hos eleverna, så att ämnet inte 

blir verklighetsfrånvarande i deras nuvarande situation.  

 

Ett tredje hinder som framkom är det Hugo beskriver som att en lärare inte vill trampa någon 

på tårna. Han menar att vissa lärare är rädda för att ta upp vissa frågor i klassrummet. Hugo 

beskriver det enligt följande: 

 

Hugo … man är rädd för att kränka, man är rädd för att trampa någon på tårna. Ibland känner man 

att man går på ett ständigt minfält i vissa fall så.  

 

Det är inget hinder som de övriga lärarna har uttryckt, de övriga ser snarare en tyngd i att 

kunna problematisera mänskliga rättigheter och använder sig ibland av provokation i 

undervisningen för att skapa diskussioner. Per uttrycker det enligt följande: 

 

Per: … Om vi jobbar och har ett litet tema kring nationalism och forna Jugoslavien och en i klassen, 

det finns i klassen en Serb och en Bosnisk muslim och de har ju sina motsättningar och så. Men kan 

man sköta det så kan det bli en tillgång i förståelsen.  

 

Per vidareutvecklar senare sitt resonemang: 

 

Per: … men jag tror att man har gått igenom det i grundskolan, men grejen med gymnasiet är att då 

har man mognat och börjar funder lite mer och man når en större, djupare nivå i förståelsen. Sen så 

kan det bli en sådan grej, att eleverna känner att du kommer skolan och ska tjata om det här igen. Det 

är liksom att försöka få vad som är rätt och vad som är politiskt korrekt och allt sådant där, men det 

upplever jag inte som ett problem. … Sen tog jag upp för att reta ett par klasser, man försöker 

problematisera så att det inte blir så enkelt. …  Det är väl det viktiga, att problematisera kring det 

som är självklara sanningar i allting, så att man funderar kring det.  

 

Dessa resonemang som de två lärarna beskriver beror på vem en är som person. Att vara rädd 

för att trampa någon på tårna eller snarare se det som en styrka för undervisningen beror 

snarare på lärarens personlighet än på kompetens, eftersom rädsla är en känsla snarare än en 

färdighet.  
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6.2.6 Sammanfattning 

Resultatet visar på att det finns såväl styrkor och svagheter i de resurser som lärarna har 

tillgång till för att kunna implementera kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna. 

Svagheterna ligger framförallt i en stor tidsbrist, som främst berör kursen samhällskunskap 

1a1. Lärarna uppger att elever som läser kursen samhällskunskap 1a1 får begränsade 

kunskaper i ämnet mänskliga rättigheter, vilket beror på en tidsbrist i kursen. Andra hinder 

som påverkar implementeringen är att några lärare är rädd att ta upp känslig information, 

samt diskutera ämnen som kan får elever att känna sig illa tillmods. Det är inget problem för 

alla lärare, då några snarare ser det som en styrka att på ett naturligt sätt belysa fler perspektiv 

inom olika områden. Utöver en rädsla av att trampa eleverna på tårna, upplever några lärare 

ett ointresse om ämnet, vilket medför att eleverna inte vill ta till sig den kunskap lärarna 

förmedlar. Likt tidigare anser några lärare tvärtom då de anser att de flest eleverna är 

intresserade därför att ämnet engagerar större grupper.  

 

Trots att lärarna upplever en tidsbrist och att de i viss mån var begränsade i sin möjlighet att 

gå fortbildningar inom området för mänskliga rättigheter, anser de att de har det materialet 

som krävs för att undervisa om mänskliga rättigheter, samt att de anser sig inneha tillräcklig 

kunskap för att kunna undervisa om de mänskliga rättigheterna.   

 

Resultatet visar att lärarna har möjlighet att både använde andra lokaler och samarbeta med 

såväl andra lärare som med andra aktörer såsom kommunen. Vilket medför att eleverna får en 

fördjupad kunskap genom att delta även i aktiviteter som andra aktörer arrangerar.  

6.3 Förstår 
Nedan presenteras resultatet av Sannerstedts begrepp, förstår. 

6.3.1 Lärarnas perspektiv påverkar implementeringen 

När det gäller förstå-perspektivet handlar det om huruvida gymnasielärarna i undersökningen 

förstår kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna. Ingen utav lärarna sa att de inte 

förstod vad det var de skulle ta upp. Som tidigare beskrivit har lärarna sagt sig utgå ifrån 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och därefter koppla händelser till det dokumentet. 

Lärarna i undersökningen säger sig använda olika perspektiv utan att veta om vad de innebär, 

vilket skrivits om i tidigare kapitel. Flera lärare menar att de vill att eleverna ska ha olika 

perspektiv på mänskliga rättigheter, men det framkommer inte vilka dessa perspektiv är. Då 

lärarna fick förfrågan vad målet med deras undervisning om mänskliga rättigheter var, 

svarade Daniel enligt följande: 
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Daniel: Naturligtvis så ser vi ju att dem får perspektiv och kan börja fundera i dem banorna så att man 

som lärare tänker kring mänskliga rättigheter att det är oerhört viktigt att följa till exempel nyheterna 

och engagera sig i politiken för att arbeta för sådana här saker som mänskliga rättigheter, det är en så 

pass central fråga idag och undervisningen ska ju grunda sig i samhällskunskapsaktuella nyheter som 

händer i dag …  få en reflekterande del kring mänskliga rättigheter, att man kan tänka själv kring det 

här, att man kan koppla det till att det här faktiskt inte är rätt och så vidare utifrån de mänskliga 

rättigheternas perspektiv. 

 

Även Hugo pratar om olika perspektiv men förhåller sig egentligen mestadels till FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter. Han säger exempelvis följande: 

 

Hugo: De ska känna till dem, att de finns och att de ska veta vad de innebär och var de själva har för 

rättigheter. …  Jag brukar låta de får sätta in dem själva, så de ser och så jag får se deras synsätt. 

 

Till skillnad från de två ovanstående exemplen menar Kim att perspektiven är viktiga för 

eleverna, men också att de ska utgå ifrån Sverige, skolans värdegrund och ett demokratiskt 

förhållningssätt och sedermera jämföra med andra länder i världen för att jämföra olika 

perspektiv. Kim säger följande: 

 

Kim: Alltså jag, jag försöker utgå från liksom. Om man ska visa mänskliga rättigheter på något sätt då 

får man visa. För det första vad är mänskliga rättigheter någonstans, där någonstans får man börja. 

När man har klarlagt det för eleverna då gäller det liksom att visa att, finns det någonstans idag där 

man bryter detta för att någonstans visualisera detta. Och då försöker man liksom få in dem i det här 

tänkandet någonstans. Alltså hur går det här till och sen försöker man, och sen ska bygga upp det på 

nått didaktiskt sätt och dra någon slutsats kring varför ser det ut som det gör? Så det är lite den tanken 

jag haft och byggt upp de olika delarna.  

 

En av lärarna använder sig av ett perspektiv utan att veta om det, vilket sker i samband med 

att han diskuterar vad som ska räknas som en rättighet och inte. Det framkommer då Kim 

säger följande:  

 

Kim: Mänskliga rättigheter, vad är det och sen får de själva fundera en hel del över det, vad är 

egentligen mänskliga rättigheter? Är det en mänsklig rättighet att man har rätt till semester eller 

handlar det om att ha mat för dagen? Rätten till sitt egna, rätten till att inte bli dödad av någon annan. 

 

I intervjun med Kim framkom också hur rättighetsinflationen påverkar undervisningen, 

särskilt då Kim i sin diskussion med eleverna vill att eleverna reflekterar över huruvida alla 

artiklar ifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter verkligen kan klassas som rättigheter 
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för alla individer. Här kan en urskönja att Kim själv har ett kritiskt perspektiv angående vissa 

artiklar i FN: deklaration, särskilt välfärdsrättigheterna. Kim är inne i samma riktning som 

Norberg, där de båda är kritiska mot huruvida välfärdsrättigheterna i en rättighet varje individ 

kan kräva.
85

 De övriga lärarna i undersökningen har också ett större fokus kring 

frihetsrättigheterna än kring välfärdsrättigheterna, vilket kan påvisa att lärarna omedvetet är 

införstådda med rättighetsinflationen utan att uttrycka det perspektivet i deras undervisning.  

 

Då flera utav lärarna antingen enbart uttrycker ett perspektiv, eller omedvetet uttrycker ett 

annat perspektiv, visar det att förståelsen för vad de ska undervisa om inte tycks vara så 

självklar som de själva ansåg. Då lärarna ger uttryck för att undervisa om flera perspektiv, 

men därefter enbart undervisar om ett, eller högst två, är det oklart om de uppnår sina egna 

mål med sin undervisning.  

6.3.2 Vaghet i styrdokumenten 

Ett annat sätt av förstå-perspektivet är huruvida lärarna kan tolka och förstå styrdokumenten 

och kunskapskraven. Tidigare har vi presenterat att ingen av lärarna inte förstod vad de skulle 

undervisa om, däremot upplever två utav lärarna att det går att tolka styrdokumenten olika. 

Hugo beskrev det enligt följande: 

 

Hugo: Ni kommer ofta hamna i konflikt med styrdokumenten, det kan jag säga, för de är inte jättebra. 

Skolinspektionen är bra, det är bra skit, men skolverket är inte det alltså, jag vet inte hur mycket ni 

jobbar med styrdokument för det är fan jobbigt alltså. Kunskapskrav och sådant det är jättebra att 

jobba mycket med det, det säger jag ofta till min kandidat med, att tänka mycket på det. Det är mycket 

formuleringar, där man hur tänkte de här? Man fattar inte ett skit, De på skolinspektionen vet inte 

heller hur man ska tolka det, hur ska vi tolka det? Nej det vet vi inte, ingen vet det. 

 

Hugo menar att det överlag finns tvetydigheter i de styrdokument som han ska undervisa 

utefter. Han menar också att det finns brister i hur läraren ska tolka styrdokumenten och att 

skolverket har brustit i sin information om styrdokumentens tolkning.  

 

Utöver Hugo menar även Per att det finns ett stort tolkningsutrymme i styrdokumenten för 

samhällskunskap. Han beskrivet enligt följande: 

 

Per: Vill vi göra någonting, ja det finns ett rätt stort friutrymme att få agera och göra och det finns det 

även i GY11. Man får kanske inte alltid läsa för noggrant kanske. Nej men alltså det ska tolkas rätt alla 

föreskrifter, det var inte det du frågade efter i och för sig. Men det finns ett friutrymme för oss lärare 
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om vi vill liksom följa andemeningen i det som är och så, vi har en frihet och det måste vi behålla för vi 

är människor och inte robotar som bara ska följa andras vilja utan vi måste tänka själva.   

 

Resultatet visar att lärarna är medvetna om vad de ska undervisa om och hur de ska gör det, 

då det gäller att följa styrdokumenten, trots att vissa av dem upplever tvetydigheter. Lärarna 

påstår sig vilja belysa flera olika perspektiv om mänskliga rättigheter för eleverna, däremot är 

det svårt att veta vilka dessa perspektiv är.  

 

Då några lärare upplever en vaghet i styrdokumenten, påverkar det således även 

implementeringen. Skolans styrdokument säger vad en lärare ska undervisa om och vilka 

kunskaper en elev ska ha efter avslutad kurs, däremot säger styrdokumenten inget om hur den 

processen ska se ut, vilket således varje enskild lärare själv får tolka. I och med vagheten i 

styrdokumenten finns det ingen riktlinje för hur lärarna ska agera, vilket kan bli 

problematiskt vid de fall läraren inte har kompetensen att genomföra tolkningar av 

styrdokumenten på ett korrekt sett, förutsatt att skolans uppdrag ska vara likvärdig, vilket 

försvagas av det stora tolkningsutrymmet.  

 

6.3.3 Sammanfattning 

Förståelsen för vad och hur ett kunskapskrav ska implementeras varierar i hög grad mellan 

lärarna i undersökningen. Flera utav lärarna uppger att de vill att eleverna ska ha olika 

perspektiv på de mänskliga rättigheterna när kursen är slut, något som kan vara svårt att 

implementera då lärarna själva i stor utsträckning enbart använder sig av FN:s deklaration om 

de mänskliga rättigheterna. Flertalet utav de övriga perspektiven som presenterats i början av 

denna undersökning är frånvarande. En av lärarna använder dock ett kritiskt perspektiv, där 

han diskuterar rättighetsinflationen. Läraren diskuterar då med eleverna om vad som ska 

klassas som en rättighet och om de nuvarande mänskliga rättigheterna bör vara rättigheter för 

alla.  

 

Flera utav lärarna väljer även att belysa en vaghet i styrdokumenten för kurserna 

samhällskunskap 1a1 och 1b. Då det finns en vaghet antyder lärarna att de i större 

utsträckning kan tolka kunskapskraven själva och därmed själva bestämma vad de ska belysa. 

En av lärarna anser att detta tolkningsutrymme medför att han inte behöver vara en robot utan 

att han snarare är fri i sin undervisning och därmed även kan göra kreativa övningar han 

annars inte gjort. Utifrån ett implementeringsperspektiv är det snarare tvärtom, att vagheten 

medför ett tolkningsutrymme som kan medföra att implementeringen inte blir som det var 
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tänkt utifrån det politiska beslutet. Det stora tolkningsutrymmet medför också att 

likvärdigheten som undervisningen ska vara blir bristfällig om flera lärare tolkar samma 

kunskapskrav på flera olika sätt. 
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7. Avslutning 

I det avslutande kapitlet presenteras en diskussion av resultatet med bakgrund i tidigare 

forskning. Efter det presenteras undersökningens slutsats och en beskrivning av framtida 

forskningsområden, kopplat till resultatet 

7.1 Diskussion 

Sannerstedt menar att vid implementering är det viktigt att personen som ska implementera 

ett politiskt beslut också vill genomföra det i den dagliga verksamheten. Det innebär att en 

lärare måste vilja undervisa om det centrala innehållet och kunskapskraven som politikerna 

beslutat om. Om viljan att implementera kunskapskraven inte finns påverkas såväl eleverna 

som samhället i stort.
86

 Det gäller även att läraren kan implementera och att läraren förstår 

vad hen ska implementera. Det huvudsakliga syftet för undersökningen är att undersöka en 

implementeringsproblematik i gymnasieskolan, vid implementeringen av gymnasieskolans 

styrdokument. Denna implementeringsproblematik kan yttra sig på flera olika sätt, där vi har 

valt att diskutera fyra utav dessa faktorer, vilka är; tid och ointresse, förståelse av 

kunskapskravet, rädsla för att trampa elever på tårna, samt lärarnas avsaknad av olika 

perspektiv. 

 

Den inledande faktor är att implementeringen påverkas av många olika faktorer, där 

resurserna en lärare har tillgång till är viktiga både för sig själva i sin planering, men även för 

elevers kunskapsintag. Åvall menar att dessa faktorer påverkar mer än vad tror, där en tydlig 

planering medför att eleverna får den undervisning de har rätt till. Trots att lärarna uppger att 

de har en tidsbrist, ska det enligt Åvall inte orsaka något större hinder, då lärarna redan i 

förväg vetat om problemet och kan anpassa sin undervisning därefter.
87

 Ett exempel där 

lärarna tar tidbristen i beaktning är då två utav lärarna använder sig av andra lokaler för att 

förbättra studiemiljön i sitt undervisningsmoment.  

 

Den tidigare forskningen angående implementeringsproblematik bygger på att det finns en 

hierarki kring hur ett beslut implementeras från politiker till närbyråkratens klienter, vilket 

menas att eleverna i detta sammanhang måste vara mottagliga för den kunskap som 

politikerna har beslutat att de ska kunna. Löfgren, Fredriksson och Hertting menar att det vid 

implementeringen av politiska beslut finns flera instanser som gör att en problematik kan 

uppstå. Flera utav lärarna i undersökningen medger att det hos vissa elever finns ett ointresse, 
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samt att vissa elever enbart får grundläggande kunskaper om de mänskliga rättigheterna, 

vilket resulterar i att implementeringen i många fall kan vara bristfällig. Det beror således 

inte på att läraren inte kan, vill eller förstår, utan för att eleven, alltså klienten inte är 

mottaglig för att ta till sig den kunskap som närbyråkraten, genom det politiska beslutet, ska 

implementera.
88

 Denna problematik ansåg flera utav lärarna låg i såväl ointresset hos 

eleverna, men framför allt i den tidsbrist som finns inom kurserna samhällskunskap 1a1 och 

1b. 

 

Den andra faktorn är att lärarna ska ha en förståelse för vad kunskapskravet om de mänskliga 

rättigheterna innebär. Lärarna uppger att de vet vad de ska undervisa om och att det inte råder 

oklarheter vare sig i vad eller hur de ska undervisa om de mänskliga rättigheterna.  

 

Två av lärarna uttrycker att det en lärare alltid kommer komma i konflikt med 

styrdokumenten och att lärarna i stor utsträckning har ett fritt tolkningsutrymme och ett fritt 

handlingsutrymme i sin undervisning. Per för en diskussion i hur stort tolkningsutrymme en 

lärare har i sin undervisning och menar att en lärare kan tolka och anpassa kunskapskravet 

efter såväl egna som elevernas intressen. Abiri menar att det finns en vaghet i 

styrdokumenten när det gäller mänskliga rättigheter och att lärare därför ofta undervisar om 

dem på olika sätt, där ett av de vanligare sätten är att ha ett FN-rollspel, vilket även framkom 

i våra intervjuer. Abiri menar därefter att denna vaghet inte får påverka arbetet med de 

mänskliga rättigheterna utan att det ska implementeras i den dagliga verksamheten, vilket 

flertalet av lärarna i undersökningen uppger att de gör.
89

 Fredriksson menar att det finns en 

tvetydighet när det gäller positiva och negativa effekter av att ha svaga styrdokument. 

Eftersom styrdokumenten är vaga, bidrar det till att lärarna är mer kreativa i sin undervisning, 

däremot kan likvärdigheten i undervisningen minska.
90

 Resultatet i vår undersökning visar att 

lärarna undervisar om de mänskliga rättigheterna på många olika sätt, vilket ger tyngd åt det 

Fredriksson menar och att kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna är vagare än vad 

lärarna uttrycker. I inledningen av denna undersökning beskrivs hur svenska 

utrikesdepartementet har utgivit en lärarhandledning för undervisning om mänskliga 

rättigheter, dock var det ingen utav de intervjuade lärarna som uppgav att de använde sig av 

den lärarhandledning som material i sin undervisning. Att det finns en lärarhandledning 
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förstärker det Fredriksson och Abiri är inne på, nämligen att kunskapskravet rörande 

mänskliga rättigheter är vagare än vad lärarna uttryckte i intervjuerna.
91

 

 

I kunskapskravet i kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b går det utläsa följande: ”De 

mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan 

utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter”
92

 Kunskapskravet som 

involverar mänskliga rättigheter utrycker explicit De mänskliga rättigheterna vilket kan 

tolkas som att det är just FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är det som ska behandlas 

i kurserna för samhällskunskapsämnet på gymnasiet. I styrdokumenten står inte uttryckligen 

att andra perspektiv om mänskliga rättigheter ska behandlas. Det kan möjligen vara en orsak 

till att majoriteten av lärarna i undersökningen inte uppvisar fler perspektiv om mänskliga 

rättigheter i intervjuerna. I kunskapskravet om mänskliga rättigheter står det att eleverna ska 

ha kunskap om de mänskliga rättigheterna, vilket troligen syftar till FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Lärarna i undersökning utgår även de ifrån samma deklaration och 

vill att eleverna ska ha olika perspektiv på hur FN:s deklaration kan tolkas och ses utifrån 

olika länders synvinklar. I och med detta uppleverer vi att det saknas en dimension i 

undervisningen, vilken är att eleverna inte får perspektiv angående vad mänskliga rättigheter 

kan innebära ur ett filosofiskt perspektiv. Då hade eleverna kunnat såväl förstå hur 

rättigheterna har tillkommit och huruvida de verkligen är tillämpningsbara över hela världen. 

Detta är något som flera forskare har varit inne på, där de mänskliga rättigheterna ifrågasätts 

därför att de inte går att tillämpa i alla länder på jorden i den globala mångkulturella värld vi 

lever i.
93

 

 

Den tredje faktorn berör hinder i implementeringen och framförallt att trampa en eller flera 

elever på tårna. Melander menar att skolan som institution ska arbeta mot alla former av 

kränkande behandling i all undervisning.
94

 En av lärarna i undersökningen medger att han 

stundtals är rädd för att trampa någon elev på tårna, eller att andra elever kränker varandra. 

Denna problematik är överlag inget problem för lärarna i undersökningen, men ändå viktig 

att belysa. Då en lärare väljer att inte belysa ett ämne på grund av rädslan av att kränka en 

elev, medföljer även en risk att eleverna går miste om en kunskap om ämnet, samt att ämnet i 

sig blir tabubelagt. Läraren måste tänka utifrån det Melander skriver, att ingen elev får 

kränkas, däremot måste läraren våga lyfta känsliga ämnen, men det får i sådana fall göras på 
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ett sätt så att ingen elev känner sig kränkt av undervisningen. Läraren i fråga samt även en 

annan lärare menar att det finns en fördel i att undervisa i ett mångkulturellt klassrum, där 

eleverna får ta del av varandras erfarenheter och ta del av perspektiv de annars inte fått. I det 

mångkulturella klassrummet förflyttas den abstrakta kunskapen till att bli konkret, där även 

det rumsliga perspektivet förflyttas från att vara distanserat till att komma närmre elevernas 

vardag.    

 

Den fjärde och avslutande faktorn handlar om en kritik mot att lärarna uppger att de 

undervisar om flera olika perspektiv och att eleverna sedermera ska ha flera olika perspektiv 

på de mänskliga rättigheterna när kursen för samhällskunskap är slut. Denna kritik blir också 

relevant med bakgrund i den tidigare forskningen. Fraser och Hedlund Thulin menar att 

mänskliga rättigheter inte längre är något som stannar inom nationsgränserna. Då individerna 

i allt större grad förflyttar sig runt om i världen sätter de också krav på att länder lever upp till 

de mänskliga rättigheterna.
95

 En lärarna i undersökningen visar med ett kritiskt perspektiv 

kring vad som kan räknas som en rättighet och hur eleverna kan resonera kring olika 

rättigheter, vilket är viktigt då de i framtiden lär vistas på platser som i mer och mindre 

utsträckning uppfyller de mänskliga rättigheterna än Sverige. Flera utav lärarna anser att FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna är ovillkorlig och att de inte kan kritiseras. Det 

skapar en problematik i sig då flera utav rättigheterna kan vara svåra att implementera på 

många olika platser i världen, vilket även förtydligas i det förenliga perspektivet som menar 

att rättigheter inte alltid ska hamna i konflikt med varandra, det är därför viktigt att rättigheter 

är olika och att rättigheterna inte begränsar varandra. Här hamnar krocken mellan 

frihetsrättigheter och välfärdsrättigheter i fokus.
96

  

 

Utöver resultatet i sig är det också relevant att diskutera undersökningen. Likt andra 

kvalitativa undersökningar är det inte ett mål att generalisera resultatet utifrån alla 

samhällskunskapslärare, utan snarare visa vad fem lärare som undervisar i samhällskunskap 

på gymnasiet uttrycker för åsikter. En generalisering är inte möjlig utifrån det empiriska 

material som denna undersökning bygger på. Det är heller inte undersöknings syfte att kunna 

generalisera resultatet utan snarare belysa en viss problematik vid implementeringen av 

gymnasieskolans styrdokument. Kvalitativa undersökningar får ofta kritik för att de är svåra 

att replikera, däremot anser vi inte att det behöver vara negativt, utan vår metod och teori kan 

användas för att replikera studien och även om andra undersökningar får andra resultat är det 
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av stort intresse att jämföra dessa och se vad som skiljer undersökningarna åt. Likt andra 

undersökningar med intervjuer som metod, finns det alltid en risk att intervjupersonen 

undanhåller viss information eller väljer att uttrycka en åsikt som hen tror forskaren söker, 

vilket inte kan påvisas, men som är relevant att ha med i beaktning i analysen i vårt resultat. I 

de svar som lärarna har gett uttryck anses det inte finnas tendenser eller en agenda bakom, 

eftersom de intervjuade lärarna hade kort tid på sig att förbereda sådana svar, samt att flera av 

lärarna inte hade läst igenom frågorna innan intervjun genomfördes.   

7.2 Slutsats 
Syftet för denna undersökning byggde på en huvudfråga, med två ledfrågor. Det primära 

syftet skulle belysa implementering av kunskapskrav om mänskliga rättigheter av 

gymnasielärare i samhällskunskap och med hjälp av att ledfrågorna, angående 

gymnasielärarnas perspektiv på mänskliga rättigheter, samt eventuella hinder i deras 

undervisning om mänskliga rättigheter synliggöra implementeringsproblematiken.  

 

I implementeringsfasen finns vissa otydliga delar. Lärarna uppger och visar ett stort 

engagemang och en stor vilja att implementera kunskapskravet om mänskliga rättigheter. 

Lärarna i undersökningen anser att de har ett material och övriga resurser för att möjliggöra 

för eleverna att ta till sig den kunskap som kunskapskravet kräver. Lärarna hade önskat att de 

kunnat gå vidareutbildningar för att förbättra sina egna kunskaper, men att det råder stor 

osäkerhet om det hade givit dem en ökad förståelse för ämnet. I implementeringen 

framkommer också att trots lärarnas stora vilja att det finns vissa elever som inte är 

mottagliga för den kunskap lärarna förmedlar, vilket gör att implementeringsprocessen inte 

blir fullständig, men det är inget lärarna kan rå för om det inte orsakats av didaktiska brister. 

Till stor del förstår lärarna vad kunskapskravet innebär, däremot råder det tveksamheter i 

dess tolkning. Resultatet visar att lärarna undervisar om kunskapskravet på många olika sätt, 

vilket tyder på att kunskapskravet är tolkningsbart, där vissa lärare synliggör perspektiv andra 

lärare inte gör, vilket kan resultera i att utbildningen inte blir likvärdig.  

 

Resultatet visade att lärarna uttrycker i stora delar ett ovillkorligt och universellt perspektiv 

med fokus mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Lärarna uppger att de 

använder sig av kritiska perspektiv, men analysen visar på att det kritiska perspektivet lärarna 

tror sig använda snarare är en kritik mot huruvida alla artiklar i FN:s deklaration är 

implementerbara. Resultatet visar att lärarnas perspektiv i slutändan är ett FN-perspektiv, där 

stora delar eller all undervisning om mänskliga rättigheter baseras på FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter.  
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Gymnasielärarna upplever inte några större hinder om ämnet de mänskliga rättigheterna i 

jämförelse med andra ämnen. Den problematik lärarna uppger, råder även inom andra 

ämnesområden, såsom tidsbrist. Även då en lärare uppger att han stundtals är rädd för att 

trampa någon elev på tårna, uppger såväl han som övriga lärare att ett mångkulturellt 

klassrum bidrar till en ökad förståelse för såväl andra människor som andra kulturer. 

7.3 Framtida forskning 

Allt eftersom undersökningen framskridit har nya frågor och intressanta diskussionsämnen 

uppdagats. I undersökningen om implementeringsproblematik hade det varit av intresse att 

intervjua personerna som skrivit fram styrdokumenten och jämföra om lärarna undervisar om 

det som politikerna har beslutat om, eftersom styrdokumenten är vaga och leder till stora 

tolkningsmöjligheter.  

 

En annan intressant ingångspunkt är att jämföra resultatet med en observationsstudie, där en 

som forskare kan jämföra huruvida gymnasielärarna faktiskt undervisar om det de ger uttryck 

för att göra då det inte endast gäller ämnet mänskliga rättigheter. Altenativet är att intervju 

eleverna och undersöka vad de har för kunskaper om ämnet mänskliga rättigheter för att se 

om de innehar olika perspektiv, vilket att gymnasielärare i undersökningen uttryckte var ett 

av målen med deras undervisning. Det går även bredda perspektivet och se hur lärare inom de 

andra ämnena väljer att diskutera de mänskliga rättigheterna, med tanke på att de mänskliga 

rättigheterna ligger som grund för skolans värdegrundsarbete.  

 

Alla undersökningar blir mer intressanta i en jämförelse med andra, där exempelvis vår 

undersökning jämförs med andra implementeringsundersökningar i ämnet samhällskunskap 

och se om gymnasielärarna resonerar likadant vad gäller övrig undervisning i kurserna 

samhällskunskap 1a1 och 1b.   
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Bilaga 1 - Intervjuförfrågan 

 

Hej! 

 

Våra namn är Magdalena Rääf och Tobias Svensson. Vi läser vår avslutande termin på 

ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap. Vi har nu påbörjat vårt 

examensarbete i samhällskunskap, där syftet med vår undersökning är att undersöka hur 

gymnasielärare undervisa om mänskliga rättigheter. Därför undrar vi om ni skulle vara 

intresserad av att bli intervjuade och därmed bidra med material till vår undersökning. Era 

svar anonymiseras och de kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

 

Hoppas att ni är intresserade och vill delta! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Magdalena och Tobias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 - Intervjumall 

Inledande frågor: 

1. Berätta allmänt om dig själv? Erfarenhet, utbildning, varför dina ämnen? 

2. Berätta allmänt om din skola. Storlek, antal elever, något som utmärker skolan. 

3. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

4. Vilka kurser i Samhällskunskap har du undervisat i? 

Perspektiv på Mänskliga rättigheter 

5. Vad innebär mänskliga rättigheter för dig? 

6. Vad anser du är målet med undervisning om mänskliga rättigheter? 

7. Vilka olika synsätt väljer du att belysa i din undervisning om mänskliga rättigheter? 

8. Om du bortser från skolans styrdokument, upplever du då att det finns andra synsätt 

på mänskliga rättigheter? Om ja, vilka? 

Implementering av kunskapskravet mänskliga rättigheter 

9. Hur undervisar du om mänskliga rättigheter? Är det som ett eget moment eller 

tillsammans med andra moment i samhällskunskap? 

10. Använder du olika didaktiska övningar, eller utgår du från en standardiserad mall i 

din undervisning om mänskliga rättigheter? Om ja, vilka? 

11. Hur mycket lektionstid tillägnar du undervisning om mänskliga rättigheter? Skiljer 

det sig åt i jämförelse med andra moment i Samhällskunskap? 

12. Hur viktig anser du att undervisning om mänskliga rättigheter är?  

13. Anser du att något annat moment inom kurserna för samhällskunskap är viktigare än 

undervisning om mänskliga rättigheter? 

14. Vilket material utgår du ifrån i din undervisning om mänskliga rättigheter? 

15. Hur uppdaterar du din kunskap om mänskliga rättigheter? 

Hinder i undervisningen: 

16. Upplever du hinder i din undervisning om mänskliga rättigheter? 

17. Vilka hinder i din undervisning om mänskliga rättigheterna påverkas av eleverna? 

18. Vilka hinder i din undervisning om mänskliga rättigheterna påverkas av dig som 

lärare? 

19. Vilka hinder i din undervisning om mänskliga rättigheterna påverkas av skolan? 

Avslutande fråga: 

20. Är det något du vill tillägga, eller något som du tycker att vi inte har tagit upp? 
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