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Abstract
The purpose of this examination project was to study how active teachers have for perception of 

the human rights in Swedish schools and if the teachers believe that teaching about human 

rights develops students democratic skills. The essay also discusses how human 

rights appears in the governing documents. It is clear that its position has changed over time and in 

the new courses and curricula with an even more clear position. The study was done 

using qualitative interviews with four active teachers.

All teachers who I have interviewed believe that democracy and human rights is associated 

with democracy and that human rights education develops students democratic skills. 

The quantity and type of education varies between teachers, but none of the 

teachers teaches human rights on a regular basis. The most common is that the teaching is done in 

relation with segment about democracy.
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Sammandrag

Syftet  med  det  här  examensarbetet  var  att  undersöka  hur  verksamma  gymnasielärare  har  för 

uppfattning av de mänskliga rättigheternas ställning i ämnet samhällskunskap och om läraren anser 

att  undervisningen om de  mänskliga  rättigheterna  utvecklar  elevernas  demokratiska  kompetens. 

Uppsatsen tar även upp hur mänskliga rättigheterna framträder i styrdokumenten. Det framgår att 

dess position har förändrats över tid och har i de nya kurs och läroplanerna fått en allt mer tydlig 

position. Undersökningen skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare.

Samtliga lärare som jag har intervjuat anser att demokrati och mänskliga rättigheter är något som 

hör  ihop  med  demokrati  och  att  undervisning  om  mänskliga  rättigheter  utvecklar  elevernas 

demokratiska förmåga. Kvantiteten och typ av undervisningen varierar mellan lärarna men ingen av 

lärarna undervisar mänskliga rättigheter på regelbunden basis.  Det vanligast förekommande är att 

undervisningen sker i samband med att läraren undervisar om demokrati. 

Nyckelord: Samhällskunskap, gymnasieskolan, lärare, demokrati, mänskliga rättigheter.



Innehållsförteckning
1. Inledning..........................................................................................................................................1

1.1 Disposition................................................................................................................................. 2
1.2 Syfte............................................................................................................................................... 3

1.2.1 Frågeställningar...................................................................................................................... 3
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1. Inledning

I detta examensarbete kommer jag att undersöka vad verksamma samhällskunskapslärare har för 

uppfattningar  om de  mänskliga  rättigheterna  och  dess  ställning  i  den  svenska  gymnasieskolan. 

Undersökningen  kommer  att  med  kvalitativa  intervjuer  med  verksamma  gymnasielärare  som 

vetenskaplig metod.

En  stor  anledning  till  mitt  val  av  forskningsområde  är  att  jag  under  höstens  kurser  i 

samhällskunskap  D  fått  upp  ögonen  för  demokratibegreppet  och  vad  det  innebär  för 

undervisningen. Det är främst Ann Bernmark-Ottossons avhandling 'Demokratins stöttepelare' som 

behandlar lärarstudenters syn på demokrati som har fått mig intresserad av detta ämnesområde. 

Främst genom att den visar på att det finns en viss differens i synen och uppfattning på demokrati 

bland lärarna i den studien. Jag skulle vilja se om dessa skillnaderna även finns på andra områden 

än just specifikt demokratibegreppet.

Jag har fått den uppfattningen att det är något som har fått en allt mer tillbakadragen plats i många 

människors medvetande och då främst yngre människor som kanske tar deras rättigheter för givet. 

Detta sker samtidigt som att de mänskliga rättigheterna har fått en allt mer framskjuten placering i  

den nya skollagen som trädde i kraft sommaren 2010. De mänskliga rättigheterna har även fått en 

mer  framskjuten  framtoning  i  de  övriga  styrdokumenten  i  Gy  11.  Man  kan  också  idag  se  att 

människor över hela världen slåss för sina rättigheter. En stark kamp för de mänskliga rättigheterna 

och mot förtrycket skedde under 2011 i arabvärlden under den så kallade 'Arabvåren'. 

En  förhoppning  är  att  att  genom  denna  uppsats  är  en  öka  förståelsen  för  undervisningen  om 

mänskliga rättigheternas i  samhällskunskap och en djupare kunskap i  hur lärare undervisar  om 

mänskliga  rättigheter  i  gymnasieskolan.  Detta  kan  vara  viktigt  för  att  undervisningen  om  de 

mänskliga rättigheterna ska utvecklas.
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1.1 Disposition

Detta examensarbete är disponerad på följande vis. Jag kommer att inleda uppsatsen med ett kapitel 

som behandlar  bakgrunden för  ämnet  och olika teorier som ligger bakom denna undersökning. 

Fokus kommer att ligga på demokratiteorier och mänskliga rättigheter. Bakgrundskapitlet innehåller 

även en redogörelse och diskussion kring tidigare forskning på området samt en genomgång av 

styrdokument och skollagen. Vidare i kapitel 3 så presenterar jag mitt val av metod som jag använt 

mig av i insamlandet av data. Jag kommer även att  presentera hur jag har analyserat och bearbetat 

datan som har inkommit. I kapitel 4 redogör jag de resultat jag har fått fram genom undersökningen.  

I kapitel 5 analyserar jag resultaten och i kapitel 6 drar jag slutsatser utifrån analysen och resultaten. 

Slutligen i kapitel 7 så diskuterar jag uppsatsen ur ett didaktiskt perspektiv.
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1.2 Syfte

Syftet  med denna  uppsats  är  att  undersöka vilken  ställning  de  mänskliga  rättigheterna  har  hos 

verksamma lärare i ämnet samhällskunskap på gymnasial nivå. Syftet är också att undersöka  hur 

lärarna ser på elevernas demokratiska utveckling i samband med undervisningen om de mänskliga 

rättigheterna.

1.2.1 Frågeställningar

Dessa är de centrala frågeställningarna för denna uppsats.  Dessa frågeställningar bygger utifrån 

syftet med uppsatsen.

- Finns det samband mellan lärarnas syn på demokrati och hur de bedriver sin undervisning om de 

mänskliga rättigheterna?

-Vad har gymnasielärarna för syn och tankar kring de mänskliga rättigheternas ställning i ämnet 

samhällskunskap?

-Anser lärarna att undervisningen om de mänskliga rättigheterna utvecklar elevernas uppfattning av 

demokrati?

1.2.2 Avgränsningar

Den viktigaste avgränsningen jag har valt att göra i denna undersökning är att jag inte väljer att  

undersöka  hur  läraren  undervisar  i  demokrati.  Jag  väljer  därför  endast  att  undersöka  hur  de 

undervisar i mänskliga rättigheter. Den främsta anledningen till det är att det redan finns en väl 

genomförd  undersökning  på  ämnet  i  Ann  Bernmark-Ottosons  avhandling  ‘Demokratins 

stöttepelare’ och dels för att det faller utanför ramen för denna uppsats syfte.

Jag har valt sätta en kvantitativ avgränsning vid fyra lärare fördelat på två olika gymnasieskolor.
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2. Bakgrund

I detta kapitel kommer jag att lägga fram och förklara olika demokratiteorier och definitioner för att 

senare  kunna  göra  avgränsningar  för  undersökningen.  Jag  ska  även kunna  göra  kopplingar  till 

teorierna till de resultat som jag får ut. Jag kommer också att presentera de mänskliga rättigheternas 

historia  samt  vad  de  innebär  i  dagens  samhälle.  Demokrati  och  mänskliga  rättigheter  är  inte 

identiska begrepp men de är tätt knutna till varandra. Viktiga mänskliga rättigheter som åsiktsfrihet 

och mötesfrihet har en direkt koppling till demokratibegreppet. Sett till denna uppsats syfte så krävs 

det att man studerar vilka demokratiperspektiv som är relevanta ur skolans perspektiv. 

2.1 Demokrati och demokratiteorier

För att  kunna gå  vidare  och genomföra  denna uppsats  och  undersökning ska  jag beskriva  och 

diskutera olika demokratiteorier och hur man kan tolka begreppet demokrati genom dessa teorier.

Det finns många olika perspektiv man kan se på demokrati och det är ett mycket debatterat ämne. 

En enkel  sökning på svenska  Wikipedia ger  definitionen att  demokrati  är  ett  statsvetenskapligt 

begrepp som syftar på styrelseformer där makten utgår från medborgarna via fria och allmänna val.1 

Historiskt sett så har demokrati först och främst setts som ett styrelsesätt. Att medborgarna styr över 

sig  själva  och  att  medborgarna  har  rättigheter  gentemot  staten  är  två  av  demokratins  äldre 

grundprinciper som vi även kan se i dagens uppfattning av demokrati.2 Den moderna demokratin 

bygger på att den politiska makten utgår från folket och att medborgarna ska ha möjlighet till att 

påverka lagstiftning och beslutsfattandet samt att individers rättigheter respekteras och tillgodoses i 

en stat.3 Vår tids syn på demokrati domineras även av diskussioner om staters olika konstitutioner 

och vad de säger om hur medborgarnas inflytande och deltagande ska regleras.4

Robert A Dahl är en demokratiteoretiker och professor vid Yale University. Han har skrivet boken 

'Demokrati  och  dess  antagonister'.  I  den  beskriver  han  demokrati  som  en  uppfinning  som  är 

jämförbar med hjulet och som ett styrelsesätt samt en politisk process i första hand. Dahl skriver att 

uppkomsten av demokratin och förändringen som kom efteråt ”återspeglade en ny förståelse av 

världen och dess möjligheter.”5 Dahl nämner också det antika perspektivet på demokrati som kom 

till under antikens Grekland. 

1 Demokrati - Wikipedia
2 Mikael Spång, Det moderna demokratiidealet (Lund: Studentlitteratur, 2005) s.7
3 Mikael Spång 2007 s.7
4 Mikael Spång 2007 s.9 
5 Robert A. Dahl, Demokrati och dess antagonister ( Stockholm: Ordfront, 1999) s. 23
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Det  finns  flera  utmärkande  drag  och  kriterier  för  den  formen  av  demokrati.  De  allra  mest 

utmärkande dragen är att medborgarnas antal måste vara begränsat för att undvika en heterogenitet 

bland medborgarna som då sågs som en grogrund för politiska konflikter och oenighet.

En annan detalj  som var central för det  antika perspektivet är också att medborgarna måste ha 

möjlighet till att kunna samlas och besluta direkt om lagar och politik.6

Det moderna perspektivet som Dahl diskuterar är den republikanska traditionen. I likhet med den 

antika traditionen ansåg det republikanska synsättet att människan till sin natur är en social och 

politisk  varelse  som  måste  leva  tillsammans  i  en  politisk  sammanslutning  bestående  av  goda 

medborgare för att utveckla sina möjligheter.7 Dahl har även konstruerat ett antal olika kriterier och 

ideal för en demokrati och politisk process. Centralt i dessa är föreställningen om lika egenvärde. 

Bland annat så pekar Dahl på att varje medborgares intresse förtjänar lika mycket uppmärksamhet 

och hänsyn. Han nämner också att bindande beslut skall bara fattas av personer som är underställda 

de besluts som tas.8 Dahl poängterar också att varje medborgares kan kräva lika mycket inflytande 

som en annan medborgare i till exempel i en folkomröstning.9 Dahl står för en syn på demokrati 

som till stor del bygger på en uppfattning att demokrati kan jämställas med ett politiskt styrelsesätt 

men också hur medborgare kommer fram till beslut genom att leva med varandra. Eftersom jag 

studerar lärares tankar kring mänskliga rättigheter och demokrati så anser jag att det är av stor vikt  

att ha med Dahls perspektiv i uppsatsen då det kan påvisa ett perspektiv som innebär att demokrati  

och mänskliga rättigheter är två separata fenomen.

Ett annat perspektiv på demokrati har John Dewey presenterat i sin bok 'Demokrati och utbildning' 

som publicerades för första  gången 1916. John Dewey har  utformat ett  demokratiideal  som på 

många sätt skiljer sig från Dahls perspektiv på demokrati. Dewey menar att demokrati inte i första 

hand är en styrelseform utan att demokrati i första hand är en en form av liv i förening med andra.  

Enligt Dewey är demokrati närmast något som kan liknas vid en livsstil.10 Dewey pekar också på att 

utbildning är mycket viktigt för en demokrati. Han menar att väljarkåren i en regim måste vara 

utbildad då de måste finna en ersättning i  ett  frivilligt  engagemang vilket att gå och rösta i  en 

folkomröstning är. Denna väg till ersättning kan endast tas fram genom utbildning enligt Dewey.11 

Enligt  Dewey  så  är  en  planerad  och  systematisk  utbildning  också  viktig  för  ett  demokratiskt 

6 Dahl 1999 s. 29
7 Dahl 1999 s. 35
8 Dahl 1999 s.122
9 Dahl 1999 s.126
10 John Dewey, Demokrati och utbildning (Göteborg: Daidalos, 1997) s. 127
11 Dewey 1997 s. 127
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samhälle när vi lever ett socialt liv där ömsesidiga intressen påverkar varandra och där framsteg och 

anpassning spelar en stor roll. Dewey menar att man måste tänka på och ta hänsyn att det kan finnas 

olika förutsättningar inom dessa grupper. Skolan och utbildning har enligt  Dewey uppgiften att 

plocka bort icke önskvärda faktorer som kan tänkas finnas i ett samhälle. Exempel på det kan vara 

främlingfientliga åsikter som strider mot de mänskliga rättigheterna. Jag valde att ta med Deweys 

demokratiperspektiv på grund utav att den till stor del bygger utbildningens roll i samhället.

Jag har presenterat främst två demokratiteorier i denna uppsats som inte nödvändigtvis är varandras 

motsatser men det finns ändå klara skillnader i dessa två perspektiv. Dewey lägger stor vikt vid 

utbildningens roll i en demokrati kontra Dahls perspektiv som till stor del bygger på beslutsfattande 

och människors relation till beslutsfattandet. Detta kan vara till hjälp när jag sedan ska analysera 

resultaten av min undersökning då jag kan knyta ann lärarnas tankar och svar till teorierna och jag 

kan även lättare utforma intervjufrågor utifrån dessa teorier.

Två andra demokratiteorier är deliberativ och radikal demokrati. Deliberativ demokrati bygger på 

debatt och samtal där deltagarna anger skäl för sina förslag och där dessa kan ifrågasättas av andra 

deltagare i diskussionen.12 Deliberation är en resonerande process genom att uppfattningar, åsikter 

och preferenser som deltagaren går in i samtalet med som förkunskap eller fördomar modifieras 

under samtalets gång. Samtal och debatt är av betydelse för att komma fram till förnuftiga beslut. 13 

Många  av  dem  som  argumenterar  för  deliberativ  demokrati  ser  den  som  en  förnyelse  på 

medborgarnas  deltagande  i  en  demokrati.14 Anhängare  av  det  radikala  demokratiperspektivet 

uttrycker  å  sin  sida  en  syn  på  debatt  och  samtal  som  ett  elitistiskt  uttryckssätt.  I  stället  så 

argumenterar  de  för  andra  demokratiska  uttryckssätt  som  bojkotter,  demonstrationer  och  civil 

olydnad. Klas Roth är en förespråkare för deliberativ undervisningsmiljö menar att ett deliberativt 

demokratiperspektiv kan vara positivt för elevernas demokratiska kompetens.15

Dessa  två  teorier  är  viktiga  för  denna  uppsats  då  det  ger  ytterligare  och  djupare  kunskap  om 

demokrati. Dessa två olika perspektiv på demokrati är inte heller nödvändigtvis varandras motsatser 

och de sätter båda två fokus på människans olika former att uttrycka sig demokratiskt. Det som 

skiljer dem åt är främst att de betonar olika uttryckssätt.  

12 Mikael Spång 2007 s.86
13 Mikael Spång 2005 s.87
14 Mikael Spång 2005 s.89
15 Rune Premfors & Klas Roth, Deliberativ Demokrati (Lund: Studentlitteratur 2004) s.77
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2.2 Mänskliga rättigheter

”Alla människor är födda fria och i lika värde och rättigheter”.16 Så börjar FN:s förklaring om de 

mänskliga  rättigheterna  som  skrevs  i  samband  med  FN:s  bildande  1948.17 FN  bildades  i 

svallvågorna  från  Andra  världskrigets  stora  förödelse  och  övergrepp  på  mänskligheten.  De 

mänskliga rättigheterna författades i samband med detta. Principen om mänskliga rättigheter har 

dock  en  längre  historia  än  så.  Den  moderna  historian  om  de  mänskliga  rättigheterna  har  sitt 

ursprung från 1789 då det antogs en deklaration i Frankrike för de mänskliga fri och rättigheterna. 

Dessa skulle garantera medborgerliga och politiska rättigheter för varje enskild individ.  

Något liknande hade  även skett i USA under slutet på 1700-talet där befolkning inte längre ville stå 

under den brittiska kronas herravälde. Detta resulterade i det amerikanska självständighetskriget. 

Kriget resulterade i den amerikanska självständighetsförklaringen som innehöll de första mänskliga 

rättigheterna.18  Kampen mot slaveriet i Amerika bör också ses som en en viktig och tidig del i  

kampen för mänskliga rättigheter.19 Så som vi ser de mänskliga rättigheterna idag tog sitt avstamp 

just efter Andra världskriget och bildandet av FN. I och med FN.s uppkomst så internationaliserades 

de mänskliga rättigheterna.20 

Internationellt sett är det FN med alla dess olika organ som har till uppgift att främja och stärka 

respekten  gentemot  de  mänskliga  rättigheterna.  Detta  är  en  uppgift  som  genomsyrar  hela 

organisationen och samtliga av FN:s huvudorgan måste känna ett ansvar för detta.21 1946 tillsattes 

en  arbetsgrupp  på  uppdrag  av  FN  som  skulle  arbeta  fram  ett  förslag  till  gemensamma  och 

internationella  mänskliga  rättigheter.  Kommissionen  levde  vidare  ända  till  2006  och  dess 

huvuduppgift har varit att utveckla skyddet för de mänskliga rättigheterna samt belysa situationer 

som uppstod i olika delar av världen som rör dessa fri- och rättigheter. Kommissionen lade fram sitt 

förslag 1948 och den 10 december samma år antogs den av FN:s generalförsamling. Deklarationen 

är universell och gäller i samtliga länder och den fungerar som en moralisk måttstock för alla stater 

och nationer.22

Deklarationen innehåller  inte bara rättigheter utan även skyldigheter  och moraliska förpliktelser 

som varje medborgare har gentemot samhället och andra medmänniskor.23 En deklaration är inte 

16 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, svenska översättningen. 
17 Malin Greenhill & Christina Ulfssparre, Mänskliga rättigheter för alla och envar (Stockholm: Nordstedts juridik, 

2007) s.17
18 Malin Greenhill & Christina Ulfssparre 2007 s.18
19 Andrew Clapham, Kort om mänskliga rättigheter (Stockholm: Fri tanke, 2011) s.45
20 Malin Greenhill & Christina Ulfssparre 2007 s.18
21 Red. Bertil Dunér, FN och de mänskliga rättigheterna s.12
22 Malin Greenhill & Christina Ulfssparre 2007 s.20
23 Malin Greenhill & Christina Ulfssparre 2007 s.20
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juridiskt bindande för staterna, däremot så finns det en moralisk skyldighet att följa den. Vissa delar 

av den kan dock betraktas som sedvanerätt. Exempel på detta är skyddet mot slaveri och skyddet 

mot  tortyr.24 Nästan  direkt  efter  att  förklaringen  om  de  mänskliga  rättigheterna  antagits  fick 

kommissionen även i uppdrag av FN:s generalförsamling i uppdrag att utarbeta en konvention som 

är juridisk bindande. De olika staterna som var delaktiga i kommissionen hade dock stora problem 

med att enas om en konventionstext då öststaterna tryckte på att de kulturella, ekonomiska och 

sociala rättigheterna var viktigast.  I  väst däremot tyckte man att de medborgerliga och politiska 

rättigheterna var viktigast. Till sist så delade man upp de två delarna i två olika konventionstexter. 

Arbetet med de två texterna tog 18 år och därefter tog de ytterligare 10 innan de verkligen trädde i 

kraft 1976.25 Det finns även tre regionala konventioner, den europeiska från 1950, den amerikanska 

från 1969 och den afrikanska från 1981.26 

Efter Sovjetunionens fall så har principen om de mänskliga rättigheterna fått en allt mer central 

plats  i  världspolitiken.  De två  internationella  tribunalerna  i  Haag  och  Arusha  är  tecken  på  att 

världssamfundet är beredda att ta ansvar vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna.27

Det finns även vissa orosmoln på himlen då det finns en starkt oro att de länder som till exempel 

USA och Storbritannien som tidigare har varit förkämpar för de mänskliga rättigheterna, kränker nu 

grundläggande mänskliga rättigheter genom att hålla människor fängslade utan rättegång. Det finns 

även stater som på allvar börjar diskutera behovet av tortyr för att skydda samhället och staten.28

Genom att ratificera konventioner förpliktigar sig stater att respektera och tillgodose de rättigheter 

som den innehåller. Det innebär även att staten måste upprätta samhälleliga institutioner som krävs

för att respektera konventionens innehåll.29 Sverige har ratificerat de flesta av FN:s konventioner om 

mänskliga  rättigheter.  Ansvaret  för  att  dessa  följs  ligger  på  bland annat  riksdagen,  regeringen, 

domstolarna och polisen.30 Det finns även ett flertal andra myndigheter och ombudsmän som har till 

uppdrag att skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige. Justitieombudsmannen, DO och JämO är 

exempel på dessa.31

De mänskliga rättigheterna i Sverige garanteras främst genom våra grundlagar. Regeringsformen,

24 Malin Greenhill & Christina Ulfssparre 2007 s.21
25 Malin Greenhill & Christina Ulfssparre 2007 s.20
26 Kristina Hedlund Thulin, Lika i värde och rättigheter (Stockholm: Nordstedts Juridik 2004) s.17
27 Kristina Hedlund Thulin 2004 s. 243
28 Kristina Hedlund Thulin 2004 s. 246
29 Mikael Spång 2007 s.107
30 Kristina Hedlund Thulin  2004 s. 217
31 Kristina Hedlund Thulin 2004 s. 224
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tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen innehåller paragrafer som rör de mänskliga 

rättigheternaDet finns också andra svenska lagar som innehåller delar som kan härledas direkt till de 

olika konventionerna om de mänskliga rättigheterna.32 Regeringen arbetade dessutom fram 2002 en 

handlingsplan för att främja och skydda rättigheterna. I handlingsplanen så anger regeringen att det 

långsiktiga målet  är  att  säkerställa  respekten för  de mänskliga rättigheterna,  arbeta  för en ökad 

kunskap samt medvetandet om dessa. Regeringen understryker att det är i första hand varje stats 

regering som har ansvaret för detta, men även att det ligger ett visst ansvar hos den statliga och

kommunala förvaltningen.33

2.3 Delslutsats

I  det  ovanstående  avsnittet  har  jag  diskuterat  och  beskrivit  de  teorier  inom demokrati  som är 

relevanta  för  denna  undersökning.  Jag  har  även gjort  en  kortare  redovisning  av  de  mänskliga 

rättigheternas historia, samt skyddet för de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. 

I  den demokratiteori som Dahl presenterar kan vi se en övergripande syn på demokrati  som ett 

styrelseskick i första hand, och något som medborgaren använder och brukar vid beslutstagande. 

Till exempel en folkomröstning eller ett val. John Dewey har å sin sida ett perspektiv som fokuserar 

på  människans liv  tillsammans med andra  människor och som en livsstil  snarare än enbart  ett 

styrelseskick.  Dewey  poängterar  också  utbildningens  roll  i  demokratin.  Det  är  just  skillnaden 

mellan dessa två perspektiven som är intressant för denna undersökning då en central frågeställning 

är  hur  lärare  ser  på  mänskliga  rättigheter  kontra  demokrati.  I  och  med  att  jag  har  två  olika 

demokratiperspektiv samt grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter så blir det enklare för 

mig  att  genomföra  den  analysen.  Det  ger  mig  också  viktiga  verktyg  för  att  kunna  genomföra 

intervjuerna på ett bra sätt för den här undersökningen. Analysen bygger på att uttolka vilken av  de 

ovan nämnda teorier som läraren identifierar sig med och utifrån det tolka hur lärarens uppfattning 

om demokrati speglar sig i undervisningen om de mänskliga rättigheterna.

2.4 Tidigare Forskning

Följande  avsnitt  innehåller  en  redovisning  över  tidigare  forskning  som  är  relevant  för  min 

undersökning. Fokus ligger på Ann Bernmark-Ottossons avhandling 'Demokratins stöttepelare' från 

2005 och en forskningsrapport från lärarhögskolan i Halmstad som publicerades 2011. 

32 Kristina Hedlund Thulin  2004 s. 218
33 Kristina Hedlund Thulin 2004 s. 223
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Båda texterna behandlar lärares och blivande lärares syn på demokrati. 

2011  publicerades  det  en  forskningsrapport  som  hade  arbetats  fram  på  lärarutbildningen  vid 

högskolan  i  Halmstad.  Syftet  med  undersökningen  var  att  uppmärksamma  lärarnas  roll  för 

grundläggande samhällsvärden såsom demokrati och bidra till en förståelse av hur lärare utvecklar 

sin kompetens och idéer kring undervisning i demokrati.34 

Utifrån  intervjuer  med  tolv  lärare  så  har  man  genom  forskningsrapporten  klassificerat  tre 

huvudkategorier som visar på lärarnas syn på demokrati. De tre huvudkategorierna är 'valdemokrat', 

'deltagardemokrat' och 'outvecklad' demokratisyn. Det deltagardemokratiska synsättet som de flesta 

av respondenternas identifierade sig med (6 stycken35) grundar sig enligt författarna i en syn som 

bygger på demokrati som en livsstil, och inte bara en beslutsprocess. Exempel på detta är följande 

citat från en av respondenterna: ”Demokrati är något mycket mer än majoritet. Demokrati är också 

ett sätt att leva, förhållningssätt i livet [ …] Det tar femtio år att lära sig demokrati. Det är inte bara 

en beslutsprocedur.”36 

Den andra synen på demokrati som presenteras i undersökningen är ett valdemokratiskt perspektiv. 

Det valdemokratiska perspektivet bygger på synen på demokrati som ett styrelsesätt i första hand. 

En respondent uttrycker sig på följande sätt:  ”Vi har chans att påverka vart fjärde år och däremellan 

är det diktatur.[..] Jag tycker detta är OK. Det ska vara praktiskt också.”37 Det är tre av de tolv 

respondenterna som har ett valdemokratiskt synsätt på demokrati. 38 

Rapporten menar att en stor del av de tillfrågade lärarna har haft det påfallande svårt att tydliggöra 

sitt synsätt vilket visar i det tredje perspektivet. Det är tre av de tillfrågade som har ett outvecklat 

perspektiv där man inte har kunnat utläsa något konkret demokratiperspektiv. Respondenternas svar 

var då vaga och i vissa fall även motsägelsefulla.39 Man lägger också fram ett samband mellan 

lärarens syn på demokrati och hur man undervisar i det. De lärarna som har ett rent valdemokratiskt  

demokratiperspektiv uppges ha ett fokus på behandling av frågor såsom politiska system, allmänna 

val och politiska partier.40 De lärarna med deltagardemokratiskt perspektiv lägger istället sin fokus 

34 Gymnasielärares syn på demokrati (Halmstad: 2011) s.11
35 Gymnasielärares syn på demokrati s. 48
36 Gymnasielärares syn på demokrati s.50
37 Gymnasielärares syn på demokrati s.49
38 Gymnasielärares syn på demokrati s.48
39 Gymnasielärares syn på demokrati s.49
40 Gymnasielärares syn på demokrati s.86
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på  'praktisk  demokrati'  där  eleverna  får  skaffa  sin  kunskap  om demokrati  genom till  exempel 

debatter  och  rollspel.  Hälften  av  lärarna  som har  ett  deltagardemokratiskt  perspektiv  säger  sig 

blanda undervisningen, men de säger att det vore otillräckligt att bara undervisa om demokrati som 

endast styrelseform.41

Ann Bernmark-Ottosson har i sin avhandling från 2005 undersökt lärarstudenters syn på demokrati. 

Även  hon  har  kommit  fram  till  tre  olika  kategorier  av  demokratiuppfattningar  bland  de 

lärarstuderande.42 De som finns i kategori 1 menar att medborgarna har möjlighet att uttrycka sina 

åsikter  genom  ”institutionaliserade  opinionsmätningar  och  spontan  opinionsbildning.”  Det 

utmärkande draget är den formella delaktigheten i beslutsprocessen.43 Om man vill påverka i större 

utsträckning så är partipolitiken den bästa plattformen enligt denna uppfattning.44 I kategori 2 är 

känslan av delaktighet i det politiska beslutsfattandet viktig och förutsätter de institutionaliserade 

former av deltagande som återfinns i Kategori 1. Den tredje kategorin innebär att varje individ skall  

ha rätt till att direkt påverka de beslut som rör individens livssituation.45 Under intervjuerna kom 

hon fram till att ingen av respondenterna har den tredje kategorin som primärt synsätt. Däremot är 

det relativt jämt fördelat mellan det två andra kategorierna. Den andra kategorin är dock störst med 

8  av  16  respondenter.46 Ann  Bernmark-Ottosson  säger  också  att  de  demokratiska  fri-och 

rättigheterna tas upp av samtliga tillfrågade och att det är viktigt att respektera dessa. 47

Jag har gått igenom dessa två studier och resultaten visar att lärare som väntat har en skild syn på 

begreppet demokrati. Detta är något jag måste ta hänsyn till när jag undersöker gymnasielärares syn 

på mänskliga rättigheter då de två begreppen står nära varandra och på många sätt flätas ihop. Det  

är också viktigt med kunskap i hur lärarna har genomfört sin undervisning i demokrati. Jag kan då 

jämföra och se om det skiljer sig något mellan undervisningen i demokrati och mänskliga rättigheter  

hos de lärare som jag ska intervjua.

Jag  bör  dock  påpeka  att  jag  inte  har  dragit  några  generella  slutsatser  utifrån  dessa  studier. 

Anledningen  är  att  det  endast  är  två  studier  som är  aktuella  och  att  mängden tillfrågade  i  de 

respektive studierna har varit tämligen begränsade. Jag kan däremot se att lärarna har en viss frihet i 

41 Gymnasielärares syn på demokrati s.87
42 Ann Bernmark-Ottosson, Demokratins stöttepelare (Karlstad: Karlstad University Studies, 2005) s.112 
43 Ann Bernmark-Ottosson s.112
44 Ann Bernmark-Ottosson s.218
45 Ann Bernmark-Ottosson s.218
46 Ann Bernmark-Ottosson s.139
47 Ann Bernmark-Ottosson s.225
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sitt yrkesutövande när det gäller att tolka kursplaner och läroplaner. 

I Anna Karlefjärds avhandling med titeln 'Att rymmas inom sitt friutrymme' från 2011 förklarar hon 

lärares anpassningar och tolkningar. Karlefjärd menar att läraren har ett friutrymme att agera i si 

yrkesroll.48 Karlefjärds  studie  visar  bland  annat  att  läraren  upplever  sig  fri  i  förhållande  till 

styrdokumenten.49 Hon  menar  också  att  det  finns  ett  tydligt  statsvetenskapligt  fokus  på 

samhällskunskapslärarnas undervisning.50

2.5 Kursplan och skollag

Jag kommer här att presentera vad de nya styrdokumenten säger om mänskliga rättigheterna samt 

vad de äldre säger om det samma. Jag kommer sedan att jämföra de två olika styrdokumenten för att  

se om begreppet  har fått ändrad ställning i styrningen. 

Demokrati har en central roll i skolans värld, samtliga läroplaner efter andra världskrigets slut har 

demokrati  och  demokratiska  värden  haft  en  central  position.51 I  skollagen  som  trädde  i  kraft 

sommaren  2010  framställs  de  mänskliga  rättigheterna  som en  central  del  av  skolans  uppdrag. 

Utbildningen inom det svenska skolväsendet ska förmedla och förankra en respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de mest grundläggande demokratiska värderingarna. Skollagen slår inte bara fast 

att undervisningen ska förmedla demokratiska värderingar. Utbildningen ska även utformas enligt 

demokratiska värderingar och med de mänskliga rättigheterna i åtanke.52 Skollagen slår också fast 

att alla ska ha lika tillgång till utbildning vilket stämmer överens med konventionen om barnens 

rättigheters artikel 28 som tar upp barnets rätt till en gratis grundutbildning som ska vara tillgänglig  

för alla.53 Detta klargörs i följande citat som som är hämtat från skollagen.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen

ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.54

48 Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme (Karlstad: Karlstad University Studies, 2011)  s.9
49 Anna Karlefjärd s.53
50 Anna Karlefjärd s.116
51 Tiina Ekman, Demokratisk kompetens Om gymnasiet som demokratiskola (Göteborg:Göteborgs universitet, 2007) 

S. 9
52 Skollagen SFS 2010:800 s.2
53 Barnens rättigheter artikel 28
54 Skollagen SFS 2010:80 s. 2
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 Om vi vänder blickarna mot ämnet samhällskunskap och kursplanerna från hösten 2011 så står det i 

den  övergripande  syftesforumuleringen  för  samhällskunskap  att  mänskliga  rättigheter  är  ett 

ämnesområde som eleven ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i.55 I samhällskunskap 1a1 

och samhällskunskap 1b så nämns mänskliga rättigheter explicit och i samband med vad som ska 

behandlas i kursen. ”[..]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  .”56 De 

mänskliga rättigheterna benämns här som ett separat kunskapsområde och inte som en del  i  en 

demokratiundervisning. 

I samhällskunskap 2 så för man även in en historisk aspekt för de mänskliga rättigheterna då man 

ska behandla ”[..]det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till  

exempel  mänskliga  rättigheter[..]”57 I  samhällskunskap 3 så  benämns inte  mänskliga  rättigheter 

överhuvudtaget. Däremot så ska eleven visa förståelse för samhällsvetenskapliga teorier och där 

kan  man koppla in både demokratiteorier och teorier om mänskliga rättigheter. 58 Man har alltså som 

lärare  i  samhällskunskap en  skyldighet  i  och  med denna kursplan  att  undervisa  om mänskliga 

rättigheter. Det är upp till varje lärare att tolka styrdokumenten hur man bör lära ut kunskaperna om 

mänskliga rättigheterna.

I  de kursplaner som gällde före hösten 2011 har demokrati  och mänskliga rättigheter en annan 

position, de finns dock även här explicit utskrivna. I kursplanen för Samhällskunskap A ska eleven 

för betyg godkänt kunna ”redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för 

de grundläggande mänskliga rättigheterna.”59 Även för betyget väl godkänt så skall eleven kunna 

diskutera och resonera kring vikten av de mänskliga rättigheterna.60

I  den förra  läroplanen för  de frivilliga skolformerna  Lpf 94 har  jag tidigare nämnt att  skolans 

uppdrag och mål var att utbilda eleven till  en ansvarskännande medborgare samt att eleven ska 

aktivt bidra till en fördjupad demokrati.61 I denna läroplan nämns inte mänskliga rättigheter explicit. 

Lärarna har då ett eget ansvar att tolka dokumenten och utifrån det utforma undervisningen om 

mänskliga rättigheter. I läroplanen Lpf 94 var skolans huvuduppdrag följande: 

55 Skolverket, Läroplan för samhällskunskap (2010)
56 Skolverket, kursplan för samhällskunskap 1a1/1b (2010)
57 Skolverket, kursplan för samhällskunskap 2 (2010)
58 Skolverket, kursplan för samhällskunskap 3 (2010)
59 Skolverket, kursplan för samhällskunskap A (2000)
60 Skolverket, kursplan för samhällskunskap B (2000)
61 Skolverket, Lpf 94 s.13 (2009)
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[..]förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla 

kunskaper. Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvars- kännande människor, som 

aktivt  deltar  i  och  utvecklar  yrkes-  och  samhällslivet.  All  verksamhet  i  skolan  skall  bidra  till 

elevernas allsidiga utveckling.62

I den nya läroplanen för gymnasieskolan så skriver man ut de mänskliga rättigheterna som något 

som  undervisningen  ska  förankras  i  och  förmedla.63 I  enlighet  med  skollagen  som  säger  att 

utbildningen ska utformas med demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna i åtanke 

har man i läroplanen satt upp mål för varje elev. Målen är bland annat av att eleven ska kunna göra 

ställningstaganden  grundande  på  principerna  om  de  mänskliga  rättigheterna  och  demokratiska 

värderingar och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck samt respekterar andra människor 

egenvärde  och  integritet.64 Läroplanen  innehåller  riktlinjer  som  justerar  lärarens  och  övriga 

anställda inom skolans arbete  och dess förhållningssätt.  Bland annat så ska läraren klargöra de 

mänskliga  rättigheterna  och  de  demokratiska  värderingarna  i  undervisningen.65 Mänskliga 

rättigheter har alltså fått en allt mer central roll i Gy11 jämfört om man ser till vilken roll den hade i 

Lpf94. I de nya läroplanerna och kursplanerna har man skrivit ut de mänskliga rättigheterna som en 

egen  del  som är  jämförbar  med  demokrati,  till  skillnad  från  de  äldre  styrdokumenten  där  de 

mänskliga rättigheterna ingick i demokratibegreppet. 

Andra mål som är relaterade till detta är att eleverna ska utveckla sin egen vilja att aktivt bidra till 

en fördjupad demokrati  i  sitt  arbetsliv  och samhällsliv.66 Som jag tidigare skrev så menar  John 

Dewey  att  utbildning  är  en  förutsättning  för  en  fungerande  demokrati. Han  menar  också  att 

utbildning och uppfostran är en naturlig del av livet på samma sätt som näringsintag är.67 

Demokrati kan då bli en naturlig del i varje människas liv genom utbildning.

2.6 Delslutsats

Forskningen visade på att  det  finns  en brett  spektrum av perspektiv på demokrati  hos  svenska 

lärare. Det framkom också att lärarens syn på demokrati speglade sig i hur de valde att undervisa 

om ämnet.

62 Lpf 94 s.5
63 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011 s.2 (2011)
64 Läroplan för gymnasieskolan 2011 s.7
65 Läroplan för gymnasieskolan 2011 s.8
66 Lpf 94 s.13
67 John Dewey 1997 s. 127
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Till sist så presenterade jag vad styrdokumenten säger om demokrati och mänskliga rättigheter. Det 

visade sig att mänskliga rättigheter har fått en allt mer framskjuten position i Gy11 De mänskliga 

rättigheterna har nu formulerats som ett separat begrepp och inte som en del av demokrati som det 

har varit tidigare

3. Metod

I detta kapitel kommer jag att presentera val av metod för denna undersökning. Jag kommer först 

beskriva, hur jag kom fram till mitt val av metod, sedan även hur jag utförde mitt urval och mina 

insamlingar av data. Till sist går jag genom dataanalysen samt en diskussion om reliabilitet och 

validiteten i mina undersökningar.

3.1 Val av metod

Metoden för att samla in data till denna uppsats består av kvalitativa intervjuer med verksamma 

lärare i samhällskunskap som har redogjort för sin syn på det aktuella ämnet. Lärarnas upplevelser 

har sedan tolkats med hjälp av relevanta analysverktyg.

Val  av  metod  ska  enligt  Trost  alltid  ske  i  anslutning  och  i  enlighet  med det  aktuella  syftet. 68 

Informationsinsamlingen ska även vara så relevant som möjligt för undersökningens.69 För att kunna 

välja en metod som var relevant var jag tvungen att gå tillbaka till mina frågeställningar för att se 

vilken metod som passade bäst till frågeställningarna. Eftersom frågeställningarna och syftet bygger 

på att undersöka vissa individers tankar och erfarenheter i sin yrkesroll, föll valet på en kvalitativ 

intervjustudie. 

Olsson & Sörensen menar att den kvalitativa forskningen bygger på individuell tolkning och

bearbetning  av  resultat  och  att  den  bygger  på  viljan  att  karaktärisera  fenomen.70 Kvalitativa 

intervjustudier är fördelaktigt när man ska studera fenomen med unika kvaliteter eller egenskaper 

då dessa fenomen inte kan mätas eller vägas.71 Känslor och upplevelser av dessa fenomen således är 

centrala i denna undersökning. Enligt Göran Wallén så är kvalitativa studier en nödvändighet för att 

mäta känslor och upplevelser.72  Kvalitativa intervjuer är också nödvändiga för att kunna förstå vilka 

68 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 33.
69 Henny Olsson & Stefan Sörensen, Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Stockholm: Liber, 

2007), s. 66
70 Henny Olsson & Stefan Sörensen,  s. 79.
71 Heine Andersen, Vetenskapsteori och metodlära: En introduktion (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 71.
72 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 73.
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erfarenheter och föreställningsvärld som den intervjuade har.73  Då valet av metod ska ske med syftet 

och de aktuella  frågeställningarna i  åtanke så var  valet  av en kvalitativ  intervjustudie tämligen 

enkel.

Andra  metoder  som  hade  varit  tänkbara  för  denna  undersökning  var  kvantitativa 

enkätundersökningar. Den främsta positiva aspekten hade då varit att kunnat bemöta ett större antal 

lärare.  Det negativa var då att jag skulle  förlora möjligheten att  personligen träffa objekten för 

denna undersökning och därmed förlora den viktiga möjligheten att följa upp idéer och tankar direkt 

som uppstår vid intervjutillfället. Enligt Judith Bell så är detta en stor fördel med intervjuer som 

metod för datainsamling vid kvalitativa studier.74 En annan fördel med intervjuer som är omöjlig att 

uppnå  med enkätundersökningar  är  möjligheten  att  komma med följdfrågor  samt  fördjupa  och 

utveckla svaren om man skulle upptäcka intressanta spår hos  intervjupersonens svar75. 

En  positiv  aspekt  med  en  kvantitativ  enkätundersökning  hade  dock  varit  att  jag  hade  haft 

möjligheten att kunna tillfråga ett större antal lärare vilket i sin tur inneburit en större möjlighet att  

dra  generella  slutsatser  kring  ämnet  och  öka  validiteten  på  undersökning,  vilket  jag  inte  har 

möjlighet att göra vid kvalitativa intervjuer med ett mindre antal lärare. Jag tyckte dock att det var  

viktigare att ta tillvara på de positiva aspekter som en kvalitativ intervjustudie förde med sig vid just  

denna  typ  av  undersökning.  Anledningen  till  detta  val  var  att  jag  skulle  försöka  fånga  upp 

respondentens spontana tankegångar och känslor kring de frågor jag presenterade. Detta skulle ha 

blivit svårt vid till exempel en enkätstudie vilket jag även har påvisat tidigare.

Intervjuerna som genomfördes var av semi-strukturerad karaktär. Anledningen till att jag valde en 

relativt låg grad av strukturering på intervjun var att jag var ute efter att få de intervjuade att själva 

tolka frågorna fritt och svara utifrån den tolkningen. Genom att ställa så öppna frågor som möjligt 

minimerar jag också risken för att missa tankar som intervjupersonerna själva tyckte var viktiga och 

värda att ta upp under intervjun. Enligt Trost så ska frågorna vara så öppna som möjligt men de ska 

ändå vara av den karaktären att det fortfarande är intervjuaren som styr intervjun.76 Trost menar att 

kvalitativa intervjuer utmärker sig genom att ställa enkla och raka frågor som i sin tur ger komplexa 

och innehållsrika svar. Efter att man har genomfört intervjuerna så är förhoppningen att man har ett 

rikt material med åsikter, mönster och skeenden.77

73 Jan Trost, s. 43
74 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 2006) s. 158.
75 Bell 2006, s. 158.
76 Jan Trost 2010, s. 13.
77 Jan Trost 2010, s. 25.
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3.2 Urval

För denna studie så är det gymnasielärare som är aktuella. Jag genomförde totalt fyra intervjuer vid 

olika tillfällen med fyra olika lärare. Alla undervisade de i samhällskunskap. Den gemensamma 

nämnaren var att de samtliga har undervisat i Samhällskunskap 1 a/b i höst och det var det som jag 

eftersökte. Jag har dock inte lagt någon vikt vid att lärarna ska undervisa i någon speciell kurs.

De fyra lärarna undervisar på två olika kommunalt styrda skolor inom samma kommun. Den ena 

skolan har en humanistisk inriktning med ett flertal studieförberedande program, medan den andra 

skolan har en mer naturvetenskaplig inriktning med ett starkt naturvetenskapligt program och flera 

yrkesförberedande program. Det är ett medvetet val att jag har intervjuat lärare från två olika skolor 

då jag vill se om det fanns skillnader mellan dessa. Det är inget medvetet val att jag endast har 

intervjuat lärare vid kommunalt styrda skolor då inte styrelseformen för skolan har varit central i  

undersökning utan det har varit de enskilda lärarnas tankar som har varit det viktiga.

Lärarna som jag intervjuat är mellan 35-65 år. Jag valde att få en sådan stor spridning på ålder och 

yrkeserfarenhet för att kunna se om det skiljer något i synen på mänskliga rättigheter beroende på 

ålder och erfarenhet. Jag har däremot inte lagt någon vikt på lärarnas kön, men det blev som så att 

intervjupersonerna var två män och två kvinnor

3.3 Intervjuernas genomförande

Den initiala kontakten med intervjupersonen innehöll en kort presentation av mig själv, min uppsats 

och en fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Detta skedde antingen via e-post  

eller telefon. Jag avsatte en timme för varje intervju trots att jag räknade med cirka 30 minuter 

effektiv intervjutid. Anledningen till detta var att jag ville få en så avslappnad situation som möjligt  

samt  minimera  risken  för  tidsbrist.  Intervjuerna  genomfördes  på  skolorna  där  lärarna  var 

verksamma. 

Något som Olsson & Sörensen tar upp var att lärarna jag skulle intervjua kände sig bekväma med 

miljön för att jag skulle få så ärliga svar som möjligt.78 Detta var något som jag prioriterade. Något 

som jag även önskade var att intervjun skulle ske så ostört som möjligt. För att uppnå detta så fick 

lärarna själv välja en lämplig plats på skolan. I de flesta fall handlade det om  tomma grupprum 

eller arbetsrum. I ett fall så skedde intervjun i ett tomt lunchrum.

78 Olsson & Sörensen 2007, s. 81
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Intervjun var uppdelad i tre olika teman79. Det första var ett allmänt tema som behandlade skolans 

organisation och kort om lärarens allmänna yrkesutövning. Anledningen till att jag ställde frågor om 

lärarens bakgrund och skolans organisation, var att utifrån dessa svar dra slutsatser om det fanns 

något samband mellan bakgrund och synsätt. En annan anledning var att dessa frågor skulle agera 

som en isbrytare i samtalet och skapa en bekväm situation för oss båda. Det andra temat gick in 

djupare  på  lärarens  syn på  mänskliga  rättigheter  och  demokrati  som fenomen.  Det  sista  temat 

handlade om lärarens undervisning av mänskliga rättigheter. Jag har i enlighet med Patels guide till 

intervjuer försökt att undvika långa, ledande och förutsättande frågor.80 Jag valde också att undvika 

laddade ord och hålla frågorna så raka och rena som möjligt för att undvika eventuella missförstånd 

i samband med att jag ställde frågorna.

För att få ett så gott intervjuresultat som möjligt så presenterade jag syftet och korta frågeställningar 

i den första kontakten så att intervjupersonen kunde förbereda sig på ämnet. Jag visade dock inte 

några specifika frågor för att då få så spontana och ärliga svar från läraren.

Intervjuerna tog cirka 30 minuter i genomsnitt att genomföra. Jag spelade in samtalen med hjälp av 

min mobiltelefon som har en diktafonfunktion. Jag tog även så noggranna anteckningar som möjligt 

utan att på något sätt distrahera mig från intervjun. Detta gjorde jag ifall inspelningen skulle fallera. 

Transkriberingarna av intervjuerna skedde i direkt anslutning av intervjuernas genomförande då jag 

fortfarande hade allt färskt i minnet. Ljudkvaliteten på inspelningarna var av så pass god kvalitet så 

anteckningarna jag hade skrivit ner kom inte till användning under varken transkriberingsarbetet 

eller under analysarbetet. I och med den goda ljudkvaliteten kunde jag även analysera tonfall och 

tystnad under intervjun.

3.4 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet är ett mått som mäter tillförlitligheten i undersökningen. Det finns flera olika sätt att 

mäta reliabiliteten i en undersökning. Ett exempel är ett så kallat Test-retest. Ett test-retest innebär 

att man gör samma undersökning en tid efter det första tillfället81. När det gäller en kvalitativ studie 

som endast omfattar fyra intervjuobjekt är det förstås väldigt svårt att uppnå reliabilitet, framför allt 

eftersom respondenten kan ha upplevt något som har påverkat dennes åsikter under tiden mellan 

undersökningarna. Jag har inte för avsikt att i  denna undersökning generalisera då jag anser att 

79 Se bilaga 1
80 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 74

81 Bell 2006, s. 117.
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antalet intervjuer är för få.

Något  som  är  viktigare  för  denna  undersökningen  är  validitet.  Validitet  är  ett  mått  på 

undersökningens giltighet och det mäter hur väl man undersöker det man vill undersöka och att det 

finns en överensstämmelse med verkligheten i mina tolkningar. För att säkerställa validiteten på min  

undersökning så har jag använt samma frågor i samtliga intervjuer. Jag har däremot ställt följdfrågor  

som inte har varit samma under intervjuerna då intervjuobjekten har utryckt olika perspektiv som 

jag har velat höra mer om. Samtalen utvecklades dock i samma takt och spår då jag fortfarande 

kunde  leda  upp  intervjun  igen  till  mina  förbestämda  frågor.  Jag  har  också  använt  mig  av  väl 

vedertagna  demokratiteorier  i  bakgrunden  och  analys  av  resultatet  vilket  stärker  validiteten  på 

undersökningen.

Något som jag ser som en nackdel för denna undersöknings validitet är att jag inte kan kontrollera 

intervjuobjektens ärlighet på något sätt. Jag kan inte heller säkerställa att intervjuobjekten gör som 

de  har  sagt  i  praktiken.  För  det  krävs  att  jag  följer  lärarens  arbete  över  tid  med  en 

observationsstudie.

3.5 Analysmetod

I den här uppsatsen har jag valt en hermeneutisk utgångspunkt för analys av den insamlade datan. 

Hermeneutik handlar om tolkningar av innebörder i handlingar, texter m.m.82 

En tolkning innebär ofta att man visar upp innebörder som är bakomliggande i ett samtal eller 

handling.83 För att man ska kunna tolka krävs det att den som ska tolka har en förförståelse i form 

av en språklig och kulturell  gemenskap.84 När man tolkar så ska man uppmärksamma varje ny 

företeelse som presenteras då den kan ge en ny förståelse för den företeelse man studerade innan. 

Man ska alltså sträva efter att hamna i en så kallad hermeneutisk spiral. Hermeneutiska tolkningar 

är inriktade på den handlande och upplevande individen85. Detta gör att den lämpar sig särskilt bra 

till undersökningens syfte. Genom att undersöka deras upplevelser och handlingar och sedan tolka 

det utifrån de olika demokratiteorier som jag har diskuterat tidigare86 och sedan studera om man kan 

se  att  lärarens  uppfattningar  om  demokrati  speglar  sig  i  dennes  undervisning  om  mänskliga 

rättigheter.

82 Wallén 1996 s. 33.
83 Wallén 1996 s.34
84 Wallén 1996 s. 33.
85 Wallén 1996 s. 34.
86 Se sidan 4.
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3.6 Etiska överväganden

En grundregel i forskningsarbetet är det etiska övervägandet. En fråga som man bör ställa sig innan 

man påbörjar  studien  är  om man har  tagit  hänsyn till  rättigheter  och  intressen  till  alla  som är 

inblandade i undersökningen. Etik handlar om vad man bör göra och vad man inte bör göra.87 Etiska 

frågor  som man bör  ställa  sig  inför  en  undersökning  är  om deltagarnas  identitet  och  intressen 

skyddas och om det är möjligt att hantera informationen som forskaren får ta del av konfidentiellt 

och  om forskaren undviker  falska löften  eller  oriktiga  framställningar  gentemot  hanteringen av 

deltagarna.88

Jag  var  mycket  noggrann  med  att  lärarna  skulle  känna  sig  bekväm  med  dennes  medverkan  i 

intervjun.  Tiden  för  intervjun  bokades  på  intervjuobjektets  villkor  för  att  undvika  eventuella 

stressiga situationer.

Innan intervjun så frågade jag om intervjupersonen hade något emot att intervjun spelades in och 

jag säkerställde även att denne var medveten om att jag skulle hålla de anonyma i uppsatsen. Jag 

frågade även om de ville ta del av råmaterialet innan bearbetning, det vill säga ljudinspelningar och 

anteckningar från intervjun. Ingen av de tillfrågade hade klara önskemål om detta. Ingen av de 

tillfrågade hade heller önskemål om att få ta del av den slutgiltiga texten.

4. Resultat

Jag kommer i det här följande kapitlet att presentera de resultat som jag har fått från de intervjuer  

som jag har genomfört. Jag kommer här att visa vad de aktuella lärarna har för uppfattning om 

mänskliga  rättigheter  och  undervisningen  om  detta.  Svaren  har  sedan  bearbetats  utifrån 

analysverktygen för att besvara syftet och frågeställningarna

4.1 Presentation av lärarna

Jag har intervjuat fyra verksamma lärare. Alla fyra lärare undervisar på gymnasial nivå och alla 

lärare undervisar i kurserna samhällskunskap 1a/b. Lärarna jobbar på två olika gymnasieskolor i 

samma kommun.  Jag kommer hädanefter att  benämna de olika lärarna vid fingerade namn och 

skolorna vid Skola 1 och Skola 2 för att säkerställa de aktuella lärarnas anonymitet.

Anna är runt 65 år gammal och har varit verksam som lärare i cirka 40 år. Hon jobbar på Skola 1.

87 Martyn Densecombe, Forskningens grunder. (Lund: Studentlitteratur, 2004) s.211
88 Denscombe 2004 s.212
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Anders är 54 år och har varit yrkesverksam 24 år. Han har varit verksam på både den senare delen 

av grundskolan och gymnasieskolan. Han jobbar på Skola 2. Den tredje läraren, Sören är cirka 40 år 

och har varit verksam som lärare i cirka 15 år. Han är verksam på skola 2. Den fjärde läraren, Sofia 

är även hon runt 40 år men har en kortare erfarenhet av läraryrket. Hon har varit verksam i drygt 5 

år varav den mesta tiden har spenderats på ett högstadium. Hon är verksam på båda de aktuella 

skolorna men jobbar mest på skola 1.

Alla fyra lärare har även historia som sitt andra ämne. Alla de tillfrågade lärarna har ett intresse för  

politik och samhällskunskap i allmänhet. Samtliga lärare benämner just intresset för politik som den 

enskilt viktigaste anledningen till yrkesvalet. Ingen av de tillfrågade nämnde i intervjun att de var 

partipolitiskt  aktiva  vid  intervjutillfället  även om det  antyddes  att  flera  av  lärarna  har  haft  ett 

förflutet inom partipolitiken. Anna nämner bland annat att hon lämnade partipolitiken när hon blev 

lärare  då  hon upplevde att  det  uppstod  konflikter  mellan  yrket  och  politiken.  Anna och  Sofia 

påpekar också på vikten av att vara så ofärgad som möjligt i sin undervisning. Sofia lyfter dock 

frågan att man inte kan komma från personliga värderingar men att det då gäller att vara så öppen 

som möjligt med det gentemot eleverna.

Utöver  just  intresset  som den grundläggande anledning till  yrkesval  så  finns  det  en syn på att 

läraryrket är fritt  och att möten mellan människor är spännande och viktiga. Det är framför allt 

Sören som lyfter fram detta. Anders nämner också att han valde läraryrket då han inte såg sig själv 

jobba med något monotont i resten av livet och att då läraryrket passade bra.

4.2 Skolans organisation

De fyra lärarna jobbar på två olika skolor inom samma kommun. Värt att notera kan vara att dessa 

två skolor genomgår en process just nu som innebär att dessa två skolor slås ihop. Detta medför att 

skolans organisation håller just nu på att förändras och att de här lärarna inte riktigt har en klar bild 

ännu över hur det kommer att bli när sammanslagningen är färdig. 

Den  ena  skolan(Skola  1)  har  en  yrkesförberedande  inriktning  med  ett  flertal  olika 

yrkesförberedande program så som ett energiprogram och frisörprogram. Skolan har även starka 

naturvetenskapliga program som till exempel teknik och naturvetenskap. Den andra skolan(Skola 2) 

har en humanistisk inriktning med flera samhällsvetenskapliga program. Samtliga lärare uppger att 

de arbetar i arbetslag som är uppbyggda kring skolornas olika program. Anna säger att det har varit 
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starka arbetslag som nu håller på att monteras ner i förmån för programarbetslag och detta upplevs 

som problematiskt enligt henne då man hamnar ensam med sitt kärnämne och att man då tappar 

möjligheten att kontinuerligt kommunicera med andra lärare inom samma ämne om pedagogiska 

problem. Sören menar också att ämnesarbetslag är att föredra. Han säger sig inte uppleva att man 

arbetar aktivt i något arbetslag överhuvudtaget.

Anders menar å sin sida att ämnesarbetslag kan vara fördelaktigt om man vill utveckla ämnet. Han 

lyfter hellre fram de fördelar som finns med arbetslag som är uppbyggt kring programmen.

Det är ju svårt och säga. Om man vill utveckla ämnet så vill  man ju naturligtvis ha mer tid i  

ämneslag men läraryrket är ju både pedagogiskt och socialt arbete. Det har ju sina nackdelar att vi  

ses så sällan i ämnet men det finns elever som behöver få en hel del stöd så att denna del är också 

mycket viktig. Och den tjänar man ju mer på att ha i ett programbaserat ämneslag då man har 

samma elever i arbetslaget.

Anders berättar att de har ämneskonferenser två-tre gånger per termin men att dessa möten handlar 

mest  om praktiska saker  som inköp av material.  Det  kan dock förekomma en del  pedagogiska 

diskussioner. Han berättar också att han i början av sin tid som lärare inte arbetade i något arbetslag 

och att det då var ett ensamt yrke på många sätt och vis.

Sofia berättar hon ser arbetslagen mer som ett administrativt forum och att hon tror att fler möten 

med ett ämnesarbetslag skulle vara fördelaktiga ur en pedagogisk synpunkt. Hon nämner dock att 

rena programarbetslag är viktiga för elevvården.

Ingen av de  tillfrågade lärarna  bedriver  något  större  ämnesöverskridande samarbete  med andra 

lärare. De berättar dock att de brukar försöka samarbeta med andra lärare. De kan alla se fördelar 

med  den  typen  av  arbetsätt.  Sofia  nämner  bland  annat  tidsaspekten  som  en  stor  fördel  med 

samarbete med andra lärare i takt med att timmarna blir allt färre.

Anders uppger att han inte har haft några större ämnesöverskridande samarbeten och han uppger att  

han har jobbat mycket inom mediaämnena. Då har han försökt att lyfta in samhällskunskapen i 

dessa ämnen.

4.3 Lärarnas uppfattning om demokrati

Som  den  tidigare  forskningen  har  visat  finns  det  ett  relativt  brett  spektrum  av  perspektiv  på 
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demokrati bland lärare.89 Bland de lärare som jag har intervjuat kan man skönja att det även finns en 

viss skepsis bland dem. 

Anna menar att demokratin är något som vi håller på att tappa. Både på ett lokalt och nationellt  

plan. Hon säger att demokratin med valda ombud håller på att spela ut sin roll i dagens samhälle 

och  att  det  går  mer  och  mer  mot  ett  ‘gatans  parlament’ med  politiker  som har  en  rädsla  för 

opinioner. Så här säger hon om detta: 

Den håller vi på att förlora här i Sverige och även lokalt. Folk ger upp, de kanske går i väg och  

röstar pliktskyldigt men känner att man inte har någon som helst möjlighet att påverka Det är bara 

så man säger, på varken skolan eller riksplanet, tyvärr är det så. Demokratin i den form vi ser i dag 

med valda ombud håller på att spela ut sin roll, vad som ska ersätta kan jag inte svara på, ja det  

blir gatans parlament som gäller idag, man protester högljutt och då backar man, man är rädd för 

opinionen och man vill bli vald nästa gång.

Anna menar också att att man har tagit demokratin för givet i Sverige under en för lång tid. Man har 

även 

kanaliserat  sina åsikter på fel  sätt  och att  åsikterna då inte har nått  fram till  mottagaren.  Anna 

fortsätter  med att  utrycka en vilja  att  besluten ska tas i  samråd med dem som blir  berörda  av 

beslutet :

Ja när det är sådana här frågor som berör eleverna eller oss lärare så bör man höra med oss innan 

man tar ett beslut. Det är som att vi har inte kompetens eller förmågan att fatta egna beslut. vi gör 

det som en förmyndarroll. Det gäller även samhället i stort. Den reagerar jag väldigt på.

Sören menar att den viktigaste beståndsdelen i en demokrati är rätten att skriva och tala fritt. Han 

utrycker sig även att öppenheten i  samhället är  enormt viktig för demokratins överlevnad. Med 

öppenhet menar han att det finns en dialog mellan medborgare och folkvalda och att det även finns 

en ärlighet mellan folket och politiker. Så här uttrycker han sig:

Ja, alltså det viktigaste är att vi får behålla våran frihet att utrycka sina åsikter i tal och text. Utan 

de friheterna så tror jag att det blir mycket svårt att behålla en väl fungerande demokrati. Sen så är 

det nog viktigare än vad vi tror med att det inte blir vattentäta skott mellan folk och folkvalda. Jag 

tror att demokratin skulle må bra av en ärligare relation mellan dessa.

89 Se s. 8
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Han fortsätter med att diskutera valdeltagande och demokrati: ”Fortsätter valdeltagandet att sjunka 

så kanske demokratin tappar fotfästet i det svenska samhället. Förhoppningsvis och förmodligen så 

är vi långt borta ifrån det..”

Även Anders poängterar betydelsen för demokratin av att man fritt kan säga och skriva ner sina 

åsikter. Han säger sig vara nöjd med de demokratiska förutsättningarna som vi har i Sverige. Han 

säger så här:

De  demokratiska  förutsättningarna  som  vi  har  i  Sverige  känner  jag  mig  nöjd  med.  Att  ha 

möjligheten att fritt uttrycka sig med vad man tycker och tänker och nu är det ju ännu lättare. Vem 

som helst kan starta upp en blogg och torgföra de åsikter som de har, det var ju betydligt svårare 

för bara 10-15 år sedan. [..]vem som helst kan bilda ett parti och ställa upp i val och så. På så sätt  

är förutsättningarna bra.

Sofia utrycker sin syn på demokrati på följande sätt:

Jag ser det som att demokrati idag bygger på val och att demokratin till viss delvisar sig vart fjärde  

år. Man har möjlighet att påverka men det är inte många som tar tillvara på den möjligheten. Jag 

tror framförallt att eleverna ser ett likhetstecken mellan val och demokrati och det är väl kanske  

till viss del skolans fel att det ser ut så..men det är väl samtidigt vårt jobb att ändra det också.

4.4 Lärarnas uppfattning om mänskliga rättigheter

När  det  gäller  lärarnas  uppfattning  om demokrati  så  ser  de  lärarna  som jag  har  intervjuat  de 

mänskliga rättigheterna som något som varje medborgare måste respektera för att samhället ska 

fungera på ett demokratiskt vis.

Anna säger att diskussioner om mänskliga rättigheterna kontinuerligt måste föras av skolans alla 

parter för att få en skolmiljö som alla kan respektera. Hon säger också att de mänskliga rättigheterna  

är extra aktuella på skolan för tillfället då tre elever på skolan hotas med utvisning. 

[..] vi jobbar dagligen med det, och det handlar om relationen med deras klassföreståndare och till 

rektor och kanske framför allt till varandra. Det minsta lilla jag hör eller uppfattar så tar jag upp 

det. Inte för att jag klär mänskliga rättigheterna med ord varje gång men jag jobbar med det.

Sören menar att de mänskliga rättigheterna är något som är oerhört viktiga att följa och att  
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han tror att lärare överlag har varit rätt så dåliga att betona vikten av dem. 

Han uttrycker sig på följande vis: 

Ja, det är klart att det är väldigt att följa och respektera dem men jag har en känsla av att man som  

svensk inte känner att den tillhör oss utan att den tillhör de människor som lider av förtryck, typ 

människor i tredje världen och så. Som samhällskunskapslärare så är det väl, ja vi måste väl få våra 

elever att inse vikten av det, och kanske inte bara rättigheterna utan även skyldigheter man har mot  

andra människor.

 En annan uppfattning och syn på mänskliga rättigheterna har Anders. Han tangerar det som Sören 

tyckte och tänkte kring ämnet. Anders ger en bild av att de mänskliga rättigheterna ska genomsyra 

undervisningen i samhällskunskap för att få eleverna att tänka på dem.

Så här säger han:

[..] Det finns ju en lång historia, för mig började det med FNs bildande och det som hänt efter 

Andra världskriget, jag tror att det flesta människor tänker och ställer upp på det, man kanske inte  

kan allt som står där utantill men de flesta tycker att mycket av det där är rätt så självskrivet. Jag  

försöker ju få det att genomsyra det i min undervisning i samhällskunskap, att de faktiskt tänker på 

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Sofia säger å sin sida att de mänskliga rättigheterna borde få mer fokus på grund utav problem med 

mobbning och utanförskap. Så här utrycker sig hon på frågan vad hon har för spontana tankar kring 

begreppet: 

Alltså det är så att man måste nog tänka på vad det har för mening för våra elever. De måste bli 

medvetna om detta, kanske inte direkt vad FN har sagt men däremot så måste de förstå att alla 

människor faktiskt har ett lika värde. Det tycker jag är viktigast sen så ska man väl inte glömma 

bort allt det andra med demokrati och sådant, det är ju ändå samhällskunskap.

4.5 Demokrati och mänskliga rättigheter

Under intervjuerna så kom det fram att samtliga tillfrågade i intervjuerna kan se samband mellan 

demokrati  och  mänskliga  rättigheter.  De  aktuella  lärarna  kunde  också  se  att  demokrati  och 

mänskliga rättigheter är beroende av varandra. Det som skiljer lärarna åt är uppfattning om graden 

på beroendeställningen.

Anna menar att  mänskliga rättigheter och demokrati hör ihop. Hon tycker att det kan finnas en visst  
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beroendes  mellan  de  två  begreppen.  Hon  fortsätter  med  att  säga  att  beroendeställningen  är 

försumbar då de mänskliga rättigheterna inte kan garanteras i en demokrati. Hon hänvisar då till 

fallet med utvisningen av elever som hon inte anser har genomförts i enlighet med de mänskliga 

rättigheterna. Hon säger sig dock inte se några andra direkta samband mellan de två fenomenen 

annat  att  de  mänskliga  rättigheterna  bygger  på  demokratiska  principer.  Hon  tar  också  upp 

situationen i Ryssland där man kränker de mänskliga rättigheterna.

Sören säger sig inte ha reflekterat över sambanden innan jag ställer min fråga men säger att det 

förmodligen har ett samband och att de till viss del även är beroende av varandra. Han menar att 

mänskliga rättigheterna bygger på demokratiska principer och att det på så sätt finns ett beroende av 

varandra.

I  intervjun uttrycker  sig  Anders  att  han  inte  kan  se  ett  fullvärdigt  demokratiskt  land som inte  

respekterar de mänskliga rättigheterna. Han ser dock inte att de mänskliga rättigheterna garanterar 

ett  demokratiskt  samhälle  då  rättigheterna  kan  följas  till  viss  del  även  under  odemokratiska 

förhållanden. Så här utrycker han sig på frågan om han kan se några samband mellan demokrati och 

mänskliga rättigheter:

Ja, ja absolut. Jag har svårt att se ett fullvärdigt demokratiskt land där man inte respekterar de 

mänskliga rättigheterna. Sen så kanske inte de mänskliga rättigheterna garanterar ett demokratiskt 

samhälle  fullt  ut,   det  kan  ju  vara  så  att  vissa  av  rättigheterna  kan  respekteras  även  i  en 

odemokratisk situation, även om det förstås inte är bra..

Sofia menar att demokrati och de mänskliga rättigheterna har ett tydligt samband och att det finns 

ett beroende mellan de två begreppen. Hon säger också att demokratins grund vilar på människan 

och hur människorna i ett samhälle är mot varandra. Hon menar att om man förhåller sig till andra 

människor i enlighet med de mänskliga rättigheterna i ett samhälle, blir det enklare att upprätthålla 

en fungerande demokrati.

4.6 Undervisning om mänskliga rättigheter

Undervisningen om de mänskliga rättigheterna är enligt intervjuerna inget som är alldeles självklart.  

Ingen av de lärare som jag har intervjuat har undervisning om mänskliga rättigheter som ett eget 

avsnitt.  Däremot  så  vävs  de  in  i  flera  olika  andra  undervisningsområden.  Främst  då  i 

undervisningsområdet som behandlar demokrati och statsskick. Det framgick inte i någon intervju i 
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vilken kurs läraren bedrev sin undervisning om mänskliga rättigheterna då den sågs som ett flytande 

undervisningsämne. Så här säger Anders om sin undervisning av de mänskliga rättigheterna:  ”Jag 

kommer egentligen in på det  när jag introducerar demokrati.  Det är  mycket som går ihop med 

yttrandefrihet  o  så.”  När  jag  ställer  frågan  om  han  någon  gång  har  undervisat  om mänskliga 

rättigheter i ett eget avsnitt svarar han:  ”ja, sist jag gjorde det mer utförligt så var det i våras inför 

FN-rollsplet som en ekonomiklass skulle vara med i. Då drog vi ut deklarationerna som eleverna 

fick  kolla  på  och vi  diskuterade  dem mer.”  Anders  menar  att  han  kan  se  poänger  med att  ha 

mänskliga rättigheter som ett separat undervisningsområde. Han lyfter också fram tiden som den 

största anledningen till varför han lägger upp sin undervisning på det sättet han gör nu.

Anna uttryckte sig följande på frågan om hur hon bedrev undervisningen om mänskliga rättigheter. 

Hon sade sig inte bedriva någon separat undervisning i ämnet.

Ja, ibland tar vi ju då upp FN och det gjorde jag under hösten här inför FN-dagen. Då gick vi ju  

igenom de här olika punkterna och analysera varför det är så svårt att komma överens. Dom tänker  

till då hur olika länder drar åt olika håll och sen ofta när man får makten vill man behålla den och 

då kan de ju bli så att man kränker de mänskliga rättigheterna.

Sören sade sig väva in undervisning om mänskliga rättigheter när han undervisar om demokrati. 

Han menar att han går igenom några av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och att han 

låter eleverna diskutera betydelsen av dessa för deras egna liv kort och sedan lyfta frågan i klassen. 

Sofia säger sig också lägga in en kort presentation av de mänskliga rättigheterna i samband med att 

hon undervisar  om demokrati.  Hon menar  att  hon också lyfter  upp de i  samband med att  hon 

undervisar om det svenska statsskicket.

4.7 Mänskliga rättigheter och elever

Av de lärarna som jag har intervjuat så tror samtliga att det finns ett visst intresse från elevernas sida  

av  denna  typ  av  ämne.  Det  reflekteras  i  undervisningen  om  mänskliga  rättigheter  genom  att 

eleverna  är  villiga  att  diskutera  ämnet.  Lärarna  är  också  eniga  i  tron  att  undervisningen  om 

mänskliga rättigheter bidrar till elevernas utveckling av demokratisk kompetens.

Det finns också enligt en av de tillfrågade lärarna ett visst mått av uppgivenhet hos eleverna när det 

kommer till  frågor som framför allt  rör demokrati.  Så här svarar Anna på frågan om elevernas  

intresse kring dessa ämnen.
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Det beror på vilket program, det finns en uppgivenhet på vissa program, dom upplever att de är lite 

kränkta av vuxna och att de inte har någon som helst möjlighet att påverka. Dom har givit upp och 

jag peppar dem. På de naturvetenskapliga programmet är det mer aktivt och abstrakt tänkande. De 

är lite längre fram. Många gånger på yrkesprogrammen är de inte tränade till det. Tyvärr.

Hon säger också att ett problem som kan uppstå i undervisningen om de mänskliga rättigheterna är 

att eleverna ofta har med sig erfarenheter som betyder att de inte känner att det har någon betydelse. 

Hon säger att hon lägger en stor vikt i sin undervisning att lära eleverna att kanalisera sina åsikter på 

rätt sätt för att visa att det kanske inte alltid är så hopplöst.

Sören menar att eleverna har en ”ganska bra koll” på vad de mänskliga rättigheterna är för något 

men att det aldrig är fel att belysa denna sortens frågor i undervisningen. På frågan om vad han  tror  

i vilken grad undervisningen om de mänskliga rättigheterna påverkar elevernas syn på demokrati så 

säger  han  att  det  skulle  förvåna  honom  om  det  inte  gjorde  detta.  Han  påpekar  också  att 

samhällskunskapen i allmänhet är oerhört viktig för elevernas uppfattning om demokrati och att det 

är svårt att peka ut vissa områden som påverkar mest då det skiljer sig från klass till klass och även 

från elev till elev.

Sofia menar att elevernas intresse för denna undervisning är ganska stort. Hon säger att det finns ett  

större  intresse  för  mänskliga  rättigheter  och  frågor  som  tangerar  det  än  till  exempel 

nationalekonomi och statsskick. Den enskilt största anledningen till det är enligt henne att frågor 

som rör andra människor oftast tas emot bättre av eleverna då det är lättare för dem att relatera till  

den typen av ämne. Hon uttrycker också en önskan och vilja att elevernas uppfattning om demokrati 

vidgas i  samband med undervisning om mänskliga rättigheter.  Hon menar  att  det  är  viktigt  att 

eleverna konkret får se de positiva aspekterna med demokrati och att de mänskliga rättigheterna är 

en  sådan.  Hon  tror  även  att  undervisningen  om  mänskliga  rättigheter  är  nyttig  för  elevens 

demokratiska kompetens.

Anders uttrycker en vilja att all hans undervisning ska utveckla elevens demokratiska kunnande. 

Han säger sig också anse att diskussioner om människors lika värde är mycket viktiga för att kunna 

utveckla elevernas demokratiska tankar och även få en större respekt för andra människors åsikter. 

På frågan om han uppfattar eleverna som intresserade av detta ämne så svarar han följande: 

Ja det tror jag att de är egentligen är. I vissa klasser är det väl så här att, vad ska man säga, det är  

28



inte intressant att plugga och att fundera över huvudtaget men det finns ändå ett visst intresse för  

dessa frågor i de flesta klasserna. Det känns ju som att det är min uppgift att försöka stimulera och 

försöka få fram ett intresse.

Han menar också att det finns ett problem att nivån på elevernas allmänbildning har blivit allt lägre 

och att detta kan innebära att eleverna tar demokrati och mänskliga rättigheter för givet. 

4.8 Sammanfattning av resultat

Jag har intervjuat 4 verksamma lärare som undervisar i samhällskunskap. Samtliga lärare anser att 

mänskliga rättigheter är något som hör ihop med demokrati och att undervisning om mänskliga 

rättigheter  är  något  viktigt  för  elevens  demokratiska  förmåga.  Kvantiteten  och  typen  av 

undervisningen varierar dock kraftigt mellan de tillfrågade lärarna. Det vanligast förekommande är 

dock att undervisningen om de mänskliga rättigheterna vävs ihop med demokratiundervisningen 

och diskussion i klassrummet om de mänskliga rättigheterna.

5. Analys

Jag kommer i det här kapitlet analysera de resultat som jag har fått fram i min forskning utifrån 

mina frågeställningar och teorier som nämnts tidigare i uppsatsen. För att analysera mitt resultat 

som jag fick utifrån mina frågeställningar har jag använt mig av en hermeneutisk utgångspunkt. Jag 

kommer  även att  använda  frågeställningarna  som hjälpmedel  i  analysarbetet.  Som jag  tidigare 

nämnt  så  kommer  jag  att  utgå  från  de  demokratiteorier  som jag  presenterade  och  diskuterade 

tidigare i uppsatsen.90

I likhet med vad den tidigare forskningen som jag redogjort för uppenbarade sig ett flertal olika 

uppfattningar  om  demokrati  och  dess  innehåll  i  samband  med  intervjuerna.  Den  vanligaste 

förekommande definitionen av demokrati bland de tillfrågade lärarna är vikten av yttrandefrihet. 

Det var tre av lärarna som lyfte fram detta under intervjuerna. Det är ett perspektiv som till viss del 

kan  härledas  till  teorin  om  deliberativ  demokrati.  En  av  de  tre  lärarna  lyfter  också  fram 

medborgarnas relation till makten och hur de förhåller sig till beslutsfattandet. Relationen mellan 

människor och hur medborgarna förhåller sig till beslutsfattande är något som Dahl diskuterar och 

framhåller vikten av det i ett demokratisk system.

90 Se sidan 4.
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Det finns också en viss skepsis bland vissa av de tillfrågade lärarna då de anser att demokratin 

håller  på att  förändras  eller  rent  av håller  på att  förloras  i  vårt  samhälle.  Detta  sker främst  på 

premissen  att  man  som medborgare  har  allt  svårare  att  påverka  beslut  som tas.  Om man  ska 

applicera den åskådningen till vad de olika teorierna säger så kan det innebära att Dahls kriterium 

för ett demokratiskt samhälle är något som vi inte kan tillgodose i dagens samhälle. Det är framför 

allt  kriteriet  att  varje  medborgare  i  ett  samhälle  ska  ses  som  jämlika  vid  val  och  andra 

optionsyttringar. Detta kan inte vissa av lärarna identifiera sig med och som de anser att det inte 

efterföljs i dagens samhälle. Samtidigt så kan man se i intervjuerna att det finns åsikter som menar 

att  med  hjälpmedel  som bloggar  och andra  tekniska  landvinningar  såsom sociala  medier  så  är 

möjligheten att få fram sina åsikter lättare än det var förr.

Man kan även skönja vissa radikaldemokratiska drag i framför allt Annas uppfattning av demokrati. 

Hon menar att det är viktigt och lärorikt att tillämpa en fysisk demokrati som innebär att torgföra 

sina åsikter genom till exempel demonstrationer då ombudsdemokratin håller på att gå förlorad.

Ingen utav de tillfrågade lärarna uttrycker en klar uppfattning att demokrati bygger på människor i 

ett samhälle och deras relation till varandra enligt Deweys demokratiteori. Demokrati är alltså inte i 

första hand en livstil för de här aktuella lärarna utan de menar först och främst att demokrati bygger 

på  styrelseskick.  Människors  relationer  till  varandra  i  ett  samhälle  men  även  relationen  till 

beslutsfattandet i ett samhälle är något som flera lärare lyfter fram under intervjuerna.  Detta sker 

främst genom det resonemang om att avståndet mellan medborgare och folkvalda håller på att växa 

sig för stort som Sören diskuterar.

Utifrån frågeställningen som gick ut på att försöka ta reda på vad verksamma gymnasielärare har 

för uppfattning om de mänskliga rättigheternas ställning i ämnet samhällskunskap  så ska jag nu se 

om man kan se samband mellan lärarnas syn på demokrati och hur de väljer att undervisa i ämnet.

Utifrån  vad  lärarna  uttryckte  under  intervjuerna  kan  jag  konstatera  att  undervisningen  av  de 

mänskliga rättigheterna har en något tillbakadragen ställning i undervisningen hos de tillfrågade 

lärarna.  Av  de  fyra  lärarna  som  är  aktuella  i  denna  undersökning  bedriver  ingen  av  lärarna 

undervisning om mänskliga rättigheter  som ett  eget  undervisningsområde på regelbunden basis. 

Undervisningen om detta vävs istället in i andra undervisningsområden främst ämnesområdet som 

behandlar demokrati. Lärarna tenderar också att genomföra en allt mer utförlig undervisning om 

mänskliga rättigheter när eleverna ska jobba med detta i större och ämnesöverskridande arbeten 
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såsom FN-rollspel91 och dylikt.  Jag analyserar  detta  som att  lärarna anser  att  demokrati  och de 

mänskliga  rättigheterna  hör  ihop  så  mycket  att  de  kan  undervisas  under  samma 

undervisningsområde. Det som är slående är att lärarna väljer att undervisa det som en del utav 

demokratin. Jag kan dock inte se några samband mellan de demokratiska perspektiven och hur de 

tillfrågade lärarna väljer att bedriva sin undervisning om mänskliga rättigheter. Jag analyserar detta 

som att de demokratiska värderingarna hos läraren inte har en tydlig roll  i  hur denne väljer att  

bedriva sin undervisning.

En anledning till att undervisningen bedrivs på detta sätt och inte som ett eget område är enligt 

lärarnas egna utsagor en brist på tid. Det är tidsbristen som inte tillåter en sådan planering snarare 

än att lärarna saknar intresse eller kunskap om ämnet. Samtliga av de tillfrågade lärarna ansåg att 

undervisning om mänskliga rättigheter stimulerar och utvecklar elevens uppfattning om demokrati.

För att vidare kunna analysera varför det är på detta sätt så kan jag gå tillbaka till styrdokumenten 

för  gymnasieskolan.  I  de  förra  läroplanen(Lpf94)  som  gällde  före  hösten  2011  så  hade 

undervisningen  om  de  mänskliga  rättigheterna  en  annan  position.  De  mänskliga  rättigheterna 

nämndes inte explicit i dessa dokument vilket de gör i de nuvarande. En tänkbar förklaring är att de 

tillfrågade lärarna ännu inte har hunnit anpassat sin undervisning efter de nya styrdokumenten är att  

de ännu fortfarande är relativt nya.

 

Något som även framkom under intervjuerna var hur de mänskliga rättigheterna och demokrati 

framträder i skolan utanför undervisningen. Det var framför allt Sofia som lyfte frågan om alla 

människors lika värde och hur eleverna kan uppfatta undervisningen och hur det speglas utanför 

klassrummet i fråga om mobbning och utanförskap.

Elevernas intresse för undervisningen av de mänskliga rättigheterna visade sig enligt de aktuella 

lärarna vara påfallande stort och att det finns ett visst mått av kunskap inom ämnet hos eleverna 

även innan undervisningen har skett. Det står också klart att lärarna anser att eleven utvecklar sina 

demokratiska  kompetenser  i  samband  med  undervisningen.  Min  egen  tolkning  av  detta  är  att  

undervisningen kan ge eleven insikt i att de mänskliga rättigheterna även berör dem själva och att 

de inser att det inte är någon självklarhet med demokrati. På så sätt så utvecklar undervisningen om 

mänskliga rättigheter elevernas demokratiska kompetens och förståelsen för dess innebörd.

91 FN-rollspel är en lokal företeelse på de aktuella skolornas ort där eleverna iscensätter ett sammanträde i 
FN:s generalförsämling
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6. Slutsats

I det här kapitlet ska jag utifrån mina resultat samt analys dra slutsatser utifrån mina frågeställningar  

och syftet med undersökningen. Jag kommer även att ge förslag på vidare forskning i ämnet.

6.1 Slutsats och diskussion

På grund av storleken på min studie och det begränsade urvalet så har jag inte någon möjlighet att 

dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Resultatet och analysen som dessa slutsatser bygger 

på skall inte ses som en värdemätare för hela den svenska lärarkåren. Det jag kan bidra med är en 

djupare  och  vidare  förståelse  för  de  mänskliga  rättigheterna  och  i  vilket  sammanhang  som 

undervisningen om dessa bedrivs.

Dessa frågeställningar har varit centrala för studien och från vilka jag har kunnat dra nedanstående 

slutsatser:

- Finns det samband mellan lärarnas syn på demokrati och hur de bedriver sin undervisning om de  

mänskliga rättigheterna?

-Vad har gymnasielärarna för syn och tankar kring de mänskliga rättigheternas ställning i ämnet  

samhällskunskap?

-Anser lärarna att undervisningen om de mänskliga rättigheterna utvecklar elevernas uppfattning  

av  demokrati?

Under intervjuerna så framkom det inga direkta fall där det fanns samband mellan lärarnas syn på 

demokrati och hur de bedriver sin undervisning om mänskliga rättigheter.

På frågeställningen om gymnasielärares syn och tankar kring de mänskliga rättigheternas ställning i 

ämnet samhällskunskap så kan jag konstatera att dessa tankar existerar i hög grad hos de tillfrågade 

lärarna. De aktuella lärarna har den uppfattningen att undervisningen om de mänskliga rättigheterna 

är viktig i samhällskunskapen på flera olika plan. Det allra viktigaste som framkom under studien 

var att de mänskliga rättigheterna var viktiga för att ett samhälle ska fungera på demokratiskt vis.

Den  tredje  frågeställningen  som  drev  frågan  om  lärarna  ansåg  att  de  mänskliga  rättigheterna 

utvecklade  elevernas  demokratisyn  så  är  slutsatsen  kort  och  gott  att  de  anser  att  den  gör  det. 

Samtliga av de tillfrågade lärarna menade att undervisningen om de mänskliga rättigheterna var 

viktig för elevens uppfattning av demokrati.
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6.2 Förslag på vidare forskning 

Min undersökning om de mänskliga rättigheters ställning i den svenska skolan har potential för att 

ligga till grund för en vidare forskning i ämnet. Under forskningens gång har jag flera gånger stött  

på tanken hur eleven uppfattar begrepp som demokrati och mänskliga rättigheter. Stämmer deras 

upplevelser överens med den bild som läraren ger sken av? En tänkbar forskning är alltså att genom 

kvalitativa  intervjustudier  undersöka  hur  eleven  uppfattar  undervisning  om  demokrati  och 

mänskliga rättigheter.  

En  annan  tänkbar  infallsvinkel  för  en  vidare  och  djupare  forskning  är  att  genom  kvalitativa 

intervjustudier samt observationsstudier förlagda i en verklig klassrumssituation för att studera om 

de aktuella lärarna följer upp sina tankar i undervisningen.

7. Avslutande didaktisk diskussion

Något  som  dök  upp  flera  gånger  under  alla  intervjuer  var  viljan  från  lärarens  sida  att  göra 

samhällskunskapen så intressant för eleverna som möjligt. Hur man väl gör ämnet så intressant som 

möjligt för eleverna är en ämnesdidaktisk brännpunkt och en fråga man förmodligen får jobba med 

under hela sitt verksamma yrkesliv. Något som jag anser är viktigt i det sammanhanget är att läraren 

själv är intresserad av ämnet. Om läraren inte är det så anser jag att arbetet med att få eleverna 

intresserade och motiverade att studera ämnet blir oerhört svårt.

Något som dök upp under intervjuerna var diskussionen om hur man får ner ämnesområdet om 

mänskliga  rättigheter  ner  till  en  nivå  som  eleven  kan  relatera  till  på  ett  personligt  plan  i  

vardagslivet. Här har vi kanske både styrkan och svagheten med undervisningen om de mänskliga 

rättigheterna. Det är säkerligen lätt gjort att läraren sätter upp mänskliga rättigheterna till något som 

eleven inte kan relatera till. Sanningen är den att det är något som berör oss alla, även om vi kanske 

inte alltid tänker på det. Det framkom ett antal konkreta exempel på hur man kan göra detta. Ett 

sådant exempel är att man kan ta upp aktuella händelser där de mänskliga rättigheterna kränks. Ett 

annat exempel är att man kan utforma en lektion utifrån den senaste tidens händelser i Nordafrika 

eller att man diskuterar hur de mänskliga rättigheterna påverkar elevens egna liv. 

Enligt intervjuerna så skedde den större delen av undervisningen om de mänskliga rättigheterna i 

samband med undervisning av demokrati.  En fråga som man bör ställa sig som lärare med det  

upplägget  är  hur  eleven  uppfattar  det?  Risken  finns  att  eleverna  endast  får  se  de  mänskliga 
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rättigheterna som en del utav det demokratiska universumet. Oavsett vad man har för personliga 

åsikter och tankar så är det viktigt att eleven får en allsidig undervisning som problematiserar och 

visar flera olika perspektiv av fenomen. Det man kan diskutera är huruvida eleven får detta när 

undervisningen är upplagd på detta sätt. Att som lärare bli tvingad att tumma på undervisningen på 

grund utav tidsbrist är såklart problematiskt men en del i lärarens vardag.

I och med att mänskliga rättigheter har en allt mer framträdande roll i de nya styrdokumenten så har 

jag förhoppningar att undervisningen om detta lyfts fram ännu mer och att ämnesområdet inte bara 

läggs fram som en del i undervisningen om demokrati.  Som Karlefjärd säger så har läraren ett  

utrymme att tolka styrdokumenten men hur något som är intressant att diskutera är i vilken grad 

man kan göra detta? Så som jag ser det så är det viktigt att ge eleverna en så likvärdig utbildning 

som möjlig och att styrdokumenten är det viktigaste verktyget i den strävan. Att undervisningen om 

de mänskliga rättigheter har en sådan undangömd ställning hos de lärare som jag intervjuade kan 

bero på att lärarna ännu inte har acklimatiserat sig till de nya styrdokumenten. 
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Intervjufrågor.

Allmänt tema (presentation av lärare)

- Varför lärare?
- Varför just samhällskunskap?
- Arbetar ni i arbetslag?
- Samarbeten med andra lärare?
- Ämnesöverskridande arbete?

Demokrati och MR
- Din syn på demokrati?
- Mänskliga rättigheter?
- Samband mellan dessa?

Undervisning
- Hur såg undervisningen om dessa ut vid senaste tillfället?
- Elevernas intresse?
- Svårigheter?
- Vad utvecklar eleverna för kunskaper vid undervisning om MR?
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