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Inledning 
 

En stor del av unga människors liv spenderas i skolan. Skolan är en plats där barn och unga kan 

utveckla vänskapsband med varandra. Det är också en plats där de kan erfara eller bevittna 

mobbning i form av exempelvis utfrysning, förnedring och våld. Skolans uppdrag är att 

motverka kränkande behandling och att elever utvecklar respekt för varandra, och lärare har en 

viktig roll i värdegrundsarbetet (Skolverket 2016: 7). I mitt examensarbete har jag därför valt 

att undersöka hur lärare uppfattar och hanterar arbetet med mänskliga rättigheter och barns 

rättigheter. 

 

Det finns två sätt att beskriva relationen mellan rättigheter och utbildning: rätten till utbildning 

och rättigheter i utbildning (Quennerstedt 2015: 6). Liksom alla människor har barn och unga 

rätt att få alla sina mänskliga rättigheter respekterade. Kunskaper om rättigheter medför 

möjligheten för varje barn att bli sedd som medborgare med fullt och lika människovärde som 

alla människor har. Skolan bör därmed vara en plats där barn och unga blir bekant med det fulla 

människovärdet och alla mänskliga rättigheter. 

 

Skollagen och barnkonventionen  
 

Mellan skollagen och barnkonventionen finns det tydliga kopplingar. Det förekommer fyra 

huvudprinciper i barnkonventionen som fastslår vikten av barns rättigheter i relation till skolan. 

I artikel 2 i FN:s konvention om barns rättigheter fastställs det att varje barn har rätt till 

likvärdiga villkor och ingen ska diskrimineras på grund av kön, hudfärg, religion, handikapp 

etc. Skollagen uttalar i 1 kap. 8 § respektive 9 § att alla barn, oberoende av geografisk hemvist 

och sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet 

dessutom ska undervisningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Vidare hänvisar 

skollagen till diskrimineringslagen. I artikel 3 i FN:s konvention om barns rättigheter slår de 

fasta vid att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla beslut som berör barnet. 

Skollagen lyfter fram i 1 kap. 10 § att hänsyn till barnets bästa ska vidtas och att barnet ska ges 

möjlighet att uttrycka sina åsikter fritt i frågor. Denna paragraf ur skollagen knyts också 

samman med artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter som berör barns rätt till 

åsiktsfrihet och rätt att göra sig hörd. I artikel 6 i FN:s konvention om barns rättigheter beskrivs 

rätten till liv, överlevnad och utveckling. Detta innebär att barnkonventionen har erkänt att varje 

barn har rätt till livet och att konventionen ska till yttersta förmåga säkerhetsställa överlevnad 
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och utveckling. Skollagen skriver i kapitel 3 § 3 att alla barn ska få den ledning och stimulans 

som krävs i sitt lärande och personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (FN:s konvention om barnets 

rättigheter 1990:20; SFS 2010:800). 

 
Barnrättsperspektiv i en verksamhet 
 

Huvudprinciperna är betydande om en verksamhet ska ha ett barnrättsperspektiv. Innebörden 

av ett barnrättsperspektiv är att hela verksamheten, liksom varje enskild medarbetare, arbetar 

rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra FN:s konvention om barnets 

rättigheter. I en skola som uppfyller barnrättsperspektivet respekterar lärare barnets fulla 

människovärde och integritet. Lärare ska ta hänsyn till barnets rätt till liv och hälsa samt 

utveckling. Det ska förekomma nolltolerans för diskriminering i verksamheten. Barnets bästa 

kommer främst i alla beslut som berör barnet både direkt och indirekt. Barnet får säga sin 

mening och får den respekterad. Avslutningsvis ska barn samt lärare besitta goda kunskaper om 

barnets rättigheter. I och med detta utgår studien från att barnkonventionen bör fungera som ett 

förhållningssätt för lärare. Barnkonventionen skall aldrig fungera som en uppsättning regler.  

 

Efter att ha tagit del av den informationen kanske man frågar sig vem som enligt 

barnkonventionen är ett barn? Barnkonventionen definierar ett barn som varje människa under 

18 år och fastställer att barn är individer med egna rättigheter. 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
 

Under rubriken grundläggande värden, som är den första rubriken vi möter i läroplanen, 

presenteras det hur mänskliga rättigheter ska förankras och förmedlas inom skolväsendet. Det 

som gör mänskliga rättigheter till ett brett ämne är just att det skrivs fram som en värdegrund i 

inledande avsnitt och som ett kunskapsobjekt i kursplanen för samhällskunskap. 

 

Enligt läroplanen är skolans uppdrag, som berör alla som verkar i skolan, att förmedla och 

förankra respekt för mänskliga rättigheter. Det ska förekomma nolltolerans mot diskriminering 

och ingen ska utsättas för någon form av kränkande behandling utan alla ska behandlas 

likvärdigt med respekt och jämställdhet (Skolverket 2016: 7). Det här speglar verksamhetens 

värdegrundsarbete. Läroplanen skriver också fram mänskliga rättigheter som ett 

kunskapsobjekt i kursplanen för samhällskunskap. Kunskapsobjektet omfattar att elever årskurs 
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1-3 ska ha med sig grundläggande kunskaper om och förståelse för mänskliga rättigheter och 

barnets rättigheter (Skolverket 2016: 215, 217, 220).  

 

Barns uppfattningar om mänskliga rättigheter och barns rättigheter påverkas av lärarens 

förhållningssätt, därför finns rättigheterna med i alla situationer under skolans dagliga 

verksamhet. Dessutom är mänskliga rättigheter och barns rättigheter ett kunskapsobjekt i skolan 

och därför också något som ska behandlas genom undervisningen. I undersökningar som gjorts 

av barnrättsorganisationer har det visat sig att det är främst platser utanför klassrummet, 

exempelvis toaletter och omklädningsrum, som eleverna upplever otrygga. Studier visar också 

att den vanligaste typen av kränkningar som elever upplever är taskiga kommentarer och elaka 

blickar (Friends 2016). I och med att fler barn erfaras och bevittnar mobbning, är kunskaper om 

mänskliga rättigheter och barns rättigheter viktigare än någonsin. Barn behöver veta att de har 

rätt att bli behandlade likvärdigt och att diskriminering oavsett grad är oacceptabelt. Ingen ska 

behöva erfara eller bevittna att någon far illa. Skolans värdegrundsarbete med fokus på 

mänskliga rättigheter och barns rättigheter blir därmed ett stort ansvar för lärare i deras 

yrkesroll. 

 

Mänskliga rättigheter och barns rättigheter kan betraktas som en fråga om praktiskt inflytande, 

värdefundament och kunskapsobjekt. Det finns inga riktlinjer mer än vad som ska förankras 

och förmedlas berörande mötet med frågor som handlar om mänskliga rättigheter och barnets 

rättigheter. Hur lärare hanterar dessa områden ser olika ut eftersom tolkningsutrymmet i 

läroplanstexten är stort. 

 

Syfte och frågeställningar  
 

I detta avsnitt presenteras studiens syfte och frågeställningar. Eftersom styrdokumenten inte 

beskriver några metoder eller tillvägagångssätt, utan enbart belyser vad som ska förankras och 

förmedlas berörande mötet med mänskliga rättigheter, blir det därför intressant att ta reda på 

mer om lärares uppfattning av sitt uppdrag.  

 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen av lärares uppfattning av deras uppdrag med mänskliga 

rättigheter och barnkonventionen i årskurs 1-3.  
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 Hur beskriver lärare sin uppfattning av uppdragets innebörd med avseende på mänskliga 

rättigheter och barnkonventionen i årskurs 1-3?  

 Hur beskriver verksamma lärare att de arbetar med mänskliga rättigheter och 

barnkonventionens fyra huvudprinciper i årskurs 1-3? 

 

Utifrån lärarnas beskrivningar kommer jag, med fokus på deras skildring av arbete med 

mänskliga rättigheter och barnkonventionen, att titta närmare på hur deras berättelser kan 

kopplas till studiens centrala teoretiska begrepp, mänskliga rättigheter som värdefundament, 

mänskliga rättigheter som kunskapsobjekt och mänskliga rättigheter som barns inflytande.  

 

Studiens teoretiska ramverk 
 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Studiens centrala begrepp är hämtade 

från en läroplansanalys av Quennerstedt (2015). I analysen tar hon reda på huruvida mänskliga 

rättigheter framställs som relevanta för skolan. I artikeln skriver Quennerstedt att de svenska 

läroplanerna gör mänskliga rättigheter relevant för skolan genom tre förhållningssätt, mänskliga 

rättigheter som värdefundament, mänskliga rättigheter som kunskapsobjekt och mänskliga 

rättigheter som barns och ungas inflytande. 

 

I avsnittet presenteras också fyra förväntningar, som Quennerstedt (2015) urskilt i sin analys, 

sätts på skolan genom läroplanen i relation till rättigheterna. Dessa förväntningar skriver 

Quennerstedt (2015) fram som mänskliga rättigheter som generell vägledning, mänskliga 

rättigheter som direkt vägledning, ge kunskaper om mänskliga rättigheter och utveckla 

elevernas förmåga att handla i enighet med mänskliga rättigheter (Quennerstedt 2015: 15 – 

21). 

 

Centrala teoretiska begrepp  
 

Mänskliga rättigheter som värdefundament 
 

Mänskliga rättigheter som värdefundament beskriver Quennerstedt (2015) som läroplanens 

demokratiska värdebas. I läroplanen står det att undervisningen ska förmedla och förankra 

respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar som samhället 

vilar på (Skolverket 2016: 7). Genom den beskrivningen knyts dessa huvudprinciper samman 



Högskolan Dalarna  PG2069 Linnéa Lundqvist 

7 
 

hävdar Quennerstedt (2015). Ur ett rättighetsperspektiv står det också i läroplanen att barn ska 

fostras till att värdera kulturell mångfald, åsikts- och yttrandefrihet. En bärande princip i 

värdefostran som ingår i skolväsendets uppdrag är alla människors lika värde konstaterar 

Quennerstedt (2015: 13).  

 

Mänskliga rättigheter som värdefundament i skolans värld handlar alltså om att barn ska få ta 

del av mänskliga rättigheter som alla människors lika värde, samt grundläggande demokratiska 

värderingar. Ett värdefundament skulle i praktiken kunna beskrivas som oplanerade händelser 

i skolans miljö så som att det uppkommer en konflikt mellan elever under rasten eller att elever 

inte behandlar varandra eller personal med respekt.  

 

Mänskliga rättigheter som kunskapsobjekt 
 

Mänskliga rättigheter som kunskapsobjekt beskriver Quennerstedt (2015) som de kunskaper 

som barn ska besitta gällande mänskliga rättigheter. I analysen konstaterar Quennerstedts 

(2015) att inhämtning av kunskaper förekommer svagt i läroplanernas inledande avsnitt, men i 

läroplaner berörande äldre barn på lågstadiet och uppåt finns kunskapskriterier för vad varje 

elev ska ha kunskaper om (Quennerstedt 2015: 14).  

 

Mänskliga rättigheter som kunskapsobjekt i skolans värld handlar alltså om vad barn ska 

inhämta för kunskaper inom ämnet. Ett kunskapsobjekt skulle kunna beskrivas som de 

planerade händelserna i skolans miljö i praktiken, det vill säga lektionstillfällen som är ägnat åt 

arbete med mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Det är alltså de tillfällen som 

klassläraren tillsammans med eleverna läser om rättigheterna, diskuterar innebörden, ser filmer 

som är kontroversiella för att skapa diskussion och kanske gör något mer utav det som att 

uppmärksamma barnkonventionens dag.  

 

Mänskliga rättigheter som barns inflytande 
 

Mänskliga rättigheter som barns inflytande är inräknat som ett förhållningssätt eftersom 

läroplanen hänvisar till att barnet ska få möjlighet till att ha inflytande i verksamheten. 

Quennerstedt (2015) valde att betrakta och tolka det i sin analys som att barnet har politiska 

rättigheter i skolan. Mänskliga rättigheter som barns inflytande innebär alltså att eleverna har 

ett aktivt inflytande på undervisningen (Quennerstedt 2015: 14-15).  
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Sammanfattningsvis är mänskliga rättigheter närvarande i läroplanen, men ibland otydliga, 

konstaterar Quennerstedt (2015). Otydligheter uppkommer i och med att mänskliga rättigheter 

skrivs fram som värdebas och kunskapsbildning, medan rättsaspekter skrivs fram helt utan 

rättighetsterminologi. Uttryck som ’har rätt till’ eller ’är en rättighet’ används aldrig 

(Quennerstedt 2015: 15 – 21). 

 

Fyra förväntningar  
 

Mänskliga rättigheter som generell vägledning 
 

Mänskliga rättigheter som generell vägledning är det som pekar ut prioriterade värden och 

omnämner hur skolan förväntas arbeta med värdegrundsfrågor. Den generella vägledningen 

gäller barn och elever i samma grad som all personal på skolan. Mänskliga rättigheter förväntas 

vägleda alla människor gällande bemötandet med varandra och att all personal, inom 

verksamheten, behandlar barn och elever med respekt. Mänskliga rättigheterna ska utgöra en 

generell vägledning inom verksamheten och skolan ska erbjuda en miljö där elevernas 

människovärde respekteras. Men också att eleverna ska få erfara sådan respekt. Quennerstedt 

(2015) menar att mänskliga rättigheterna framställs som en avlägsen uppsättning principer eller 

värden. Det förekommer för få konkreta exempel på vad det kan innebära i vardagen att 

vägledas av mänskliga rättigheter eftersom de är huvudsakligen abstraherade från den dagliga 

verksamheten (Quennerstedt 2015: 15 – 16).  

 

Mänskliga rättigheter som direkt vägledning 
 

Mänskliga rättigheter som direkt vägledning är handledning som ska vägleda verksamheten 

specifikt. Det framgår att verksamheten ska stoppa diskriminering, arbeta för öppenhet för 

skilda uppfattningar och ge barn och unga inflytande. Mänskliga rättigheter blir något som 

direkt omsätts i verksamheten. Föreställningen om utbildning inom området åsikts- och 

yttrandefrihet ska följa det växande barnet. Med barnets stigande ålder förväntas utbildningens 

signaler till eleverna gällande människors olika uppfattningar och värderingar bli allt mer 

kvalificerade och komplexa (det hör dock inte till saken att äldre elever har mer åsiktsfrihet än 

yngre, utan komplexiteten i hur eleverna förstår rättigheten). Analysen av grundskolans och 

gymnasieskolans läroplaner visar att graden av inflytande förväntas öka successivt under 

grundskoletiden, för att sedan vara uppnådd i gymnasiet. Det är alltså frågan om en lägre 

inflytandegrad i tidiga årskurser och en högre i senare. Rätten till inflytande framträder därmed 

som något som ska öka med stigande ålder (Quennerstedt 2015: 16 – 19). 
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Kunskaper om mänskliga rättigheter  
 

En annan förväntning som Quennerstedt (2015) skriver om är att skolan, i relation till 

rättigheter, handlar om en förväntan att ge kunskaper om mänskliga rättigheter. Detta speglas i 

läroplanen där det skrivs fram att skolan ska utbilda barn om mänskliga rättigheter. I läroplanen 

skrivs det om mänskliga rättigheter som kunskapsobjekt både i dess inledande avsnitt, men 

också i kursplanen för samhällskunskap, konstaterar Quennerstedt (2015). Innebörden av att se 

mänskliga rättigheter som ett kunskapsobjekt betyder att elever ska få ökade kunskaper genom 

undervisningen. Dessa kunskaper ska med elevens stigande ålder öka och bli alltmer komplexa, 

menar Quennerstedt (2015: 19 – 20).  

 

Utveckla elevernas förmåga att handla i enlighet med mänskliga rättigheter  
 

Den sista förväntan som Quennerstedt (2015) lyfter utgår från att läroplanen uttrycker att skolan 

ska bidra till att elever ökar sin förmåga att agera på ett sätt som stämmer överens med de 

principer som beskrivs i de mänskliga rättigheterna. Det uttrycks passiva förmågor och att 

elever ska utveckla förmåga att utöva mänskliga rättigheter i aktiv handling. Som bland annat 

att respektera andra människors egenvärde, ta avstånd från förtryck och kränkande behandling 

samt etiska ställningstaganden. Detta menar Quennerstedt (2015), går också hand i hand med 

elevers inflytande och att skolan har en förväntan att stärka dem som utövare av inflytande i 

relation till förmågan att agera i enighet med mänskliga rättigheter (Quennerstedt 2015: 20 – 

21). 

 

Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras några exempel på tidigare forskning om mänskliga rättigheter och 

barns rättigheter kopplat till skolväsendet.   

 

Inflytande och lika värde som mänsklig rättighet  
 

Små barns agerande och mänskliga rättigheter 
 

Quennerstedt (2016) genomförde en studie i huruvida mänskliga rättigheter blir en del av, samt 

påverkar, små barns vardagsupplevelser i det tidiga stadiet av barndomen.  Studien riktades mot 

barnen och deras handlingar under pågående aktivitet i förskolans verksamhet. Undersökningen 

visade att mänskliga rättigheter förekommer under pågående aktivitet hos barn och deras 
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agerande i situationer. Empirin som samlats in genom observationer kunde belysa tre olika 

mänskliga rättigheter i barnens samspel, varav två av de som framkom var lika värde och 

inflytande (Quennerstedt 2016: 9 – 15). Quennerstedt (2016) beskriver likvärdig behandling 

och lika värde som en grundläggande mänsklig rättighet som tydligt finns med i 

styrdokumenten. I studien visade sig rättigheten lika värde genom barnens agerande i att turas 

om. Quennerstedt (2016) menar att genom turas om-situationer svarar de små barnen i studien 

på normen lika värde på olika sätt genom sitt agerande. Barnen erkänner sitt eget lika värde, de 

privilegierar deras eget värde och de erkänner lika värde för andra i dessa situationer 

(Quennerstedts 2016: 14 – 15). Studien visade också hög närvaro av inflytande från barnen i de 

olika situationerna. Barnen tog initiativ att påverka situationer för att anpassa situationerna efter 

de själva. Barnen använde sitt kroppsspråk för att kommunicera sin vilja samt hävda sin vilja 

när den blev ignorerad eller nekad (Quennerstedt 2016: 12 – 14).  Det har visat sig i flera studier 

att inflytande är något som barn, redan i förskoleålder, visar i sitt agerande. Ribaeus (2014) 

upptäckte i sin studie att små barn också villkorar varandras möjligheter till inflytande när inte 

förskollärarna är med. Ribaeus (2014) undersökte huruvida demokratiuppdraget kommer till 

uttryck genom förskollärarens tal och handling samt genom barnens agerande (Ribaeus 2014: 

124, 31). Forskningsstudien visade att förskolans demokratiuppdrag är ett pågående och viktigt 

arbete som det kommer till uttryck genom förskolläraren, men att det är problematiskt att införa 

det i förskolans praktik (Ribaeus 2014: 99, 134).  

 

Elever och inflytande  
 

Rönnlund (2013) beskriver elevinflytande som ett svårt uppdrag inom skolväsendet. 

Anledningen till att uppdraget anses vara svårt grundar sig i att inflytande både är en rättighet 

och ett medel för fostrandet av framtida medborgare. Rönnlund (2013) poängterar att en 

ytterligare svårighet med elevinflytandet är hur det ska utföras. Rönnlund (2013) undersökte 

huruvida inflytandet tagit form inom skolväsendet och kunde konstatera att skolans uppdrag 

idag har, genom utvecklingen, blivit mer inriktat på att forma en individ som ska kunna hantera 

individuellt ansvar i det moderna samhället (Rönnlund 2013: 66). Elevinflytandet praktiseras 

både informellt och formellt i skolan, skriver Rönnlund (2013). Det informella elevinflytandet 

beskriver Rönnlund (2013) som situationer där läraren efterfrågar elevers synpunkter. 

Vanligtvis sker det i helklass i samband med planeringar och uppkommer med att läraren tar 

det på initiativ och formaliseras inte. Det formella elevinflytandet beskriver Rönnlund (2013) 

som olika råd, exempelvis elevråd, klassråd och andra skolövergripande råd med 
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vuxenansvariga utsedda. Under dessa råd diskuteras olika områden som berör eleverna. I 

klassrådet handlar diskussionen om klassinterna frågor som klasströjor och klassresor. I 

elevrådet diskuteras skolrelaterade frågor som berör alla elever på skolan som skolmiljön och 

skolmaten (Rönnlund 2013: 71).  

 

Barnkonventionens huvudprinciper i relation till skolväsendet  
 

Huvudprinciperna omfattar bland annat alla barns lika värde och barnets rätt att bli hörd, som 

berör just inflytande. Bartley (2001) skriver om de fyra huvudprinciperna som 

barnkonventionen grundar sig i och sätter dessa principer i relation till skolan.  

 

Barnkonventionens artikel 2 berör alla barns lika värde och rättigheter samt rätten till att 

uppleva sitt eget människovärde. Grundtanken med artikel 2 är att skapa ett land där alla barn i 

landet behandlas lika. Det finns en demokratisk grundsyn och övertygelse om att alla 

människor, både vuxna och barn, är lika mycket värda, menar Bartley (2001). Alla barn har rätt 

att bli bemötta med samma respekt och samma skydd för okränkbarhet trots att de föds med 

olika förutsättningar och växer upp under olika omständigheter. Barnkonventionen fastställer 

genom artikel 2 att barn inte får utsättas för diskriminering därmed hävdar Bartley (2001) att 

det blir betydelsefullt att alla barn får kunskap om sina rättigheter och också stöd samt hjälp att 

hävda sina rättigheter. Ur ett skolperspektiv påpekar Bartley (2001) att en utmaning med artikel 

2 är att åstadkomma ett utbildningssystem där alla barn har tillträde utan att utsättas för 

diskriminering (30- 31).  

 

Barnkonventionens artikel 3 står för att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid 

alla åtgärder som rör barn, inom alla samhällsområden. Principen om barnets bästa kan inte 

alltid vara avgörande i besluten, men den skall alltid beaktas. Artikel 3 förklarar Bartley (2001) 

som en portalbestämmelse. Artikeln fungerar som en vägledning vid tolkningen av 

konventionens övriga artiklar. Bartley (2001) förklarar artikel 3, med stöd från 

barnombudsmannen, med två grundläggande tankar: Barn har fullt och lika människovärde som 

vuxna, och barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Ur ett skolperspektiv får artikel 

3 särskild relevans i samband med beslutsfattning som påverkar barnets vardagstillvaro i 

skolan, beskriver Bartley (2001). Det som ifrågasätts av Bartley (2001) är hur barnets bästa 

beaktas när det fattar beslut om lokalers utnyttjande, ändringar av skolgården och om 

indragning av elevvårdspersonal. Dessutom frågar sig Bartley (2001) om principen om barnets 
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bästa finns med när en elev som behöver specialundervisning får avslag (Bartley 2001: 31 – 

32).  

 

Barnkonventionens artikel 6 omfattar barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Bartley 

(2001) skriver att artikel 6 omskriver barnets rätt till utveckling är både fysisk, psykisk, andlig, 

moralisk, psykologisk och social. Det innebär, enligt Bartley (2001) att skapa en miljö för 

barnet som garanterar maximala möjligheter till överlevnad och utveckling. Detta ska 

tillgodoses på ett sådant sätt att barnet ska förberedas för ett självständigt liv i ett fritt samhälle. 

Ur ett skolperspektiv kopplar Bartley (2001) artikel 6 innehåll till att uppmärksamma skolans 

och lärarnas skyldighet att skapa miljöer som stimulerar och uppmuntrar barnets allsidiga 

utveckling (Bartley 2001: 32).  

 

Barnkonventionens artikel 12 innebär att inga beslut får fattas utan att barnets åsikt blivit sagd, 

till detta hör även att ingen åldersgräns anges. Det som artikel omfattar är att barnets åsikt är 

minst lika viktig och ska alltid respekteras, skriver Bartley (2001). Ett barn som anses vara i 

stånd att bilda egna åsikter skall få göra detta och om barnet inte har möjlighet att uttrycka sig 

ska de få ett ombud. Inget barn ska diskrimineras och ett barns språk eller funktionshinder får 

inte hindra barnet att komma till tals, skriver Bartley (2001). Det här är alltså barnets rättighet 

till att uttrycka sina åsikter, men det som är viktigt att notera är att det har ingen skyldighet att 

göra detta, poängterar Bartley (2001: 33 – 34). Om ett barn inte vågar yttra sig kan det handla 

om att barnet tror att ens tankar och vilja inte anses vara värdefulla. Att kunna uttrycka sina 

åsikter ligger nära i relation till att barnet har och utvecklar självtillit samt identitetskänsla. 

Genom att man talar förbi barnet och inte lyssna till barnets åsikter strider det mot 

barnkonventionen. Därför är en dialog nödvändig för att respektera och bemöta barnet med 

värdighet. Ur ett skolperspektiv finns det exempel där barns delaktighet och inflytande 

ifrågasätts av Bartley (2001). Ordningsregler och trivselregler är två av dessa. Båda 

dokumenten beskriver aldrig rättigheter som barnen har, utan oftast vad barnen inte får göra 

och det framkommer aldrig skyldigheter som personalen har gentemot barnen och deras 

vårdnadshavare. Frågan som uppstår är hur mycket delaktighet och inflytande elever verkligen 

har. Utifrån artikel 12 ställs det krav på personal i skolan att ha ett demokratiskt förhållningssätt. 

Skolan har, i enighet med läroplanen, skyldighet att ge elever ökat ansvar och inflytande i takt 

med deras ålder och mognad. Eftersom barns möjlighet till självständighet och 

självbestämmande är begränsat beskriver Bartley (2001) att vuxna måste vara uppmärksamma 

på att inte kränka barnets integritet (Bartley 2001: 33 – 34).  
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Möjligheter i undervisningen av mänskliga rättigheter 
 

Det finns möjligheter i undervisningen av mänskliga rättigheter. Alkestand (2016) beskriver 

dessa möjligheter som magiska möjligheter i sin avhandling. I studien undersökte Alkestrand 

huruvida fantasylitteratur kan fungera som utgångspunkt för värdegrundsarbete, som berör 

demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald, för grundskolan och gymnasieskolan 

(Alkestrand 2016: 9). Genom sin textanalys, som tog stöd i tre begrepp för att ge studien 

didaktisk potential, visa det sig att det förekommer gott om exempel i fantasylitteratur på hur 

unga karaktärer med hjälp av magiska förmågor utmanar de inskränkningar som deras 

interventionella maktposition sätter framför dem. Alkestrand (2016) beskriver att det 

förekommer en önskan hos karaktärerna att få styra över sitt eget liv och den främsta 

drivkraften, bakom utmaningarna som karaktärerna ställs inför, är att som individ få komma till 

sin fulla rätt. Det är ett vanligt förekommande motiv i litteraturen som analyserats. Alkestrand 

(2016) hävdar att de mänskliga rättigheterna utgör en lika viktig komponent i elevers fostran 

till samhällsmedborgare som kunskap om demokratiska värden och värderingar (Alkestrand 

2016: 97 – 102, 171 – 232). 

 

Metod 
 

I detta avsnitt presenteras metodval för studien. Min studie är baserad på kvalitativa intervjuer 

som genomförts tillsammans med verksamma lärare. Studiens syfte kräver förståelse som 

innebär att forskningen behöver komma åt ett sammanhang. Därför valde jag att använda mig 

av en kvalitativ metod. I avsnittet metod kommer jag att gå närmare in på metodvalet för studien 

uppdelat i fyra underrubriker: Urvalsmetod, datainsamlingsmetod, analysmetod och etiska 

överväganden. 

 

Urvalsmetod  
 

Via mail och telefonkontakt kom jag i kontakt med lärare som var villiga att ställa upp i studien. 

Eftersom valet av metod skapade begränsningar geografiskt och är beroende av tid, blev också 

urvalet av lärare begränsat. Jag har tagit hänsyn till olika kategorier inför intervjuerna: 

män/kvinnor, yngre/äldre, olika utbildningsbakgrunder samt olika skolor. Däremot påverkades 

variationen inom varje kategori. Studien genomfördes med endast ett litet antal av alla 

verksamma lärare för årskurs 1-3 i Sverige. Därmed kan inga generella slutsatser tas utifrån 

intervjuerna.  
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Datainsamlingsmetod 
 

Eftersom studiens syfte är att finna en djupare förståelse i arbetet med mänskliga rättigheter och 

hur lärare väljer att ”fördela” arbetet utifrån studiens centrala teoretiska begrepp, ansåg jag att 

intervjuerna skulle ske enskilt. Detta eftersom studien efterfrågar den enskilda lärarens 

beskrivningar av deras arbete och inte hur arbetslaget resonerar kring det (Eliasson 2013: 24 – 

25). Intervjuerna planerades som semistrukturerade intervjuer. Det innebär att jag förberedde 

frågor för att täcka större delen av området. Genom att ha semistrukturerade intervjuer fanns 

det möjlighet för mig som intervjuare att fråga vidare om något svar blev oväntat eller intressant 

utan att vara låst i intervjufrågorna. De förberedda frågorna fick deltagarna att få ta del av i god 

tid innan bestämd intervjutid. Det är också viktigt att poängtera att svaren som intervjuerna gav 

var subjektiva erfarenheter (beskrivningar och berättelser) av lärarnas uppfattningar av deras 

arbete med mänskliga rättigheter. Det är alltså inga generella svar på hur arbetet med mänskliga 

rättigheter går till eller ska gå till inom skolväsendet (Eliasson 2013: 26; Fejes 2015: 35 – 36). 

 

Analysmetod 
 

Varje intervju spelades in och skrevs ut ordagrant i text. Inför varje intervju fick varje deltagare 

ge sitt godkännande till att bli inspelad samt citerad i rapporten. Varje deltagare har också fått 

ta del av den utskrivna intervjun för att undvika eventuella missförstånd (Eliasson 2013: 25).  

Lärarnas beskrivningar och berättelser av deras uppfattning av arbetet med mänskliga 

rättigheter tolkas utifrån studiens centrala teoretiska begrepp mänskliga rättigheter som 

värdefundament, mänskliga rättigheter som kunskapsobjekt och mänskliga rättigheter som 

barns inflytande.  

 

Etiska överväganden 
 

I studien har etiska överväganden tagits hänsyn till genom vetenskapsrådets rapport om god 

forskningssed: Informationskravet, som innebär att de berörda har informerats om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte, samtyckeskravet, som innebär att deltagarna har rätt att bestämma 

själva över sin medverkan i undersökningen, konfidentialitetskravet, som innebär att ingen 

obehörig kommer att kunna ta del av deltagarnas uppgifter eller personuppgifter,  

nyttjandekravet, som innebär att de insamlade uppgifterna om deltagarna kommer endast att 

användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2017; Dimenäs 2007: 26 – 27). 
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