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1. Inledning 

”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 

främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare” (§ 4 Skollagen 2010:800). 

Att barn redan i tidig ålder får höra olika regler som bland annat används i 

hemmet och på skolan är ingen nyhet men hur lärare väljer att arbeta med 

samhällsfrågor som berör området lag och rätt är nästa steg för elevernas 

utveckling till att bli kompetenta och ansvarskännande individer. I Läroplanen 

(2021) betonar de vikten av att ge eleverna möjligheter till att utveckla en 

helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstruktur redan i mellanstadiet. Där är 

begreppet ”rättslig” en av de aspekter som tas upp i samhällskunskapsämnets 

syfte. 

Enligt Göteborg-Posten (2019) rapporterar polisen att elever som inte hittar sin 

plats i skolan lättare rekryteras till det kriminella livet och sedan begår grova 

brott. Därför är det viktigt att skolan redan i mellanstadiet arbetar med Lag och 

rätt på ett sätt som väcker elevernas medvetenhet om vad som är rätt och fel.  

I denna studie kommer en undersökning kring hur lärare arbetar med lag och rätt 

vara i fokus. Studien kommer även ta upp hur hanteringen av området anpassas i 

ämnet samhällskunskap samt vilka arbetsätt lärare väljer att använda för att 

bearbeta det. Undersökningen kommer även att inkludera vilka didaktiska 

utmaningar en lärare möter i undervisningen med tanke på hur dagens samhälle 

har förändrats på så kort tid. 
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1.1 Bakgrund 
 

Forskningen visar att de ungdomar som har en sämre relation till skolan och sina 

lärare, är de ungdomar som tenderar att ha en hög brottsbelastning (Ring, 1999.) I 

skollagen står det följande: “Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och 

färdigheter samt i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Skollagen, https://

www.riksdagen.se/).  

En handledning för temaarbete om brott har skrivits av Brottsförebyggande Rådet 

(BRÅ). BRÅ (2006) nämner först och främst skollagen där fokus ligger på 

utbildning. BRÅ (2006) behandlar även andra verksamheter i skolan. Skolans 

verksamheter ska formas utifrån grundläggande demokratiska värderingar. Den 

som arbetar i en skola ska främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår allmänna miljö. 

BRÅ (2006) håller fram arbetsmiljölagen. Här syftar man mer på att skolan är 

elevernas arbetsplats. Skolan ska vara en trygg plats och eleverna ska inte känna 

sig ängsliga för att utsättas för våld, hot eller få sina saker stulna. 

För BRÅ (2006, s. 4) är barn en viktig målgrupp. Det är under deras uppfostran 

som de huvudsakliga värderingarna om vad som är rätt och fel etableras. Därför 

anser BRÅ att skolan är en väsentlig plats för det brottsförebyggande arbetet och 

för att bygga upp barns band till det demokratiska samhället. Därför har lärare 

som uppgift att undervisa i lag och rätt i ämnet samhällskunskap. 

https://www.riksdagen.se/
https://www.riksdagen.se/


 !  ( ! ) 7 44

En viktig aspekt är elevernas inflytande. Det finns inget tvivel om att det finns ett 

starkt stöd för elevers inflytande i de styrdokument som ligger till grund för 

skolans verksamhet. I den handledning om Metoden Du och Jag som BRÅ (2006, 

s. 6) har skrivit, förespråkar de ett elevaktivt arbetssätt som i slutändan utmynnar i 

handlingar och utvecklingar där eleverna i hög grad är delaktiga. Arbetssättet är 

baserat på styrdokumentens intentioner gällande elevers inflytande. Utöver 

styrdokumentens krav är delaktighet i sig en förebyggande åtgärd. Elever som har 

varit delaktiga i framtagande av skolans regler, bryter mindre mot dessa. Elever 

som är delaktiga i sin skolmiljös utveckling och skötsel förstör mindre. 

1.2 Syfte 

Syftet med min kvalitativa studie är att undersöka hur arbetet fungerar när läraren 

jobbar med lag och rätt i samhällskunskap, för att synliggöra problem och 

möjligheter som läraren får stå ut med i undervisningen. Sedan vill jag undersöka 

vilka faktorer som ligger bakom de resonemang kring de didaktiska valen läraren 

gör när hen kopplar undervisningen till omvärlden. Mot bakgrund med det vill jag 

analysera hur föräldrakontakten ser ut inom uppdraget att utbilda barnen i lag och 

rätt. Det kommer alltså vara en studie utifrån ett lärarperspektiv.  

1.3 Frågeställning 

1. Vilka utmaningar och möjligheter beskriver läraren kan komma med att 

använda Lag och rätt i samhällskunskap? 

2. Vilka faktorer ligger bakom resonemangen kring de didaktiska valen läraren 

gör när hen kopplar undervisningen till omvärlden? 

3. Hur kan undervisningen i lag och rätt utvidgas och hur kopplas till barnens 

egna förhållningssätt till lag och rätt?  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2. Centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer det att presenteras centrala begrepp för arbetet. Sedan 

kommer relevant forskning att gås igenom och slutligen kommer det att redogöras 

för viktiga teorier som kommer att användas i detta arbete. 

2.1. Delaktighet 

”Genom delaktighet och inflytande involveras eleven i 

undervisningen och motivation, ansvarstagande och lärande 

växer. ” (Skolverket, 201, s.7)”  

Citatet ovan lyfter vikten av delaktighet i skolan då det inte endast gör så att 

lärandet växer utan även är en faktor för eleverna att känna sig mer motiverade 

samt ta ansvar. På så sätt får de även sin röst hörd i undervisningen där de får 

framföra sina åsikter. I en studie skriven av Sandahl (2014) betonar vikten av 

delaktighet. Hon betonar även vikten av en god kommunikation mellan lärare och 

elev vilket också kan leda till förbättrad skolgång för eleven.  

2.2. Normbrytande  

 

Enligt Socialstyrelsen (2020) kan normbrytande beteende vara allt ifrån att bryta 

mot föräldrars regler, skolka, snatta och klottra. Dessa handlingar anses vara 

allvarliga och kan placeras i kategorin “icke aggressivt normbrytande beteende”. 

Går man däremot in på 

aggressivt normbrytande beteende ser brotten grövre ut, såsom att slåss, hota, 

sexuellt ofreda andra och plåga djur. Ett normbrytande beteende betonar BRÅ 

(2015) är en viktig faktor som bör hanteras i tidig ålder innan barnet hinner 

utveckla den aggressiva varianten. Därför måste skolan och hemmen hitta 

metoder för att förebygga ett sådant beteende, som till exempel närvaro i skolan. 
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2.3 Forskning om skolmiljö  

Skolverket (2014) har skrivit en rapport där man går djupare in på hur 

betydelsefull skolmiljön är för lärandet. Skolverket (2014) påpekar att den inte 

endast är viktig för lärandet utan för att ordentligt utföra den vidare uppgift som 

skolan har. Skolmiljön anses vara som en förebild och som en social plats att 

uppfostras på. 

Forskningen har försökt visa olika variationer av faktorer när det gäller vad och 

hur mycket elever lär sig i skolan. Skolverket (2014) nämner att det som anses 

vara mest betydelsefullt är elevernas skolmiljö och attityder till skola och lärande 

som viktiga, men även deras syn på sig själva och sin förmåga. Andra 

grundläggande faktorer är lärarens arbete, bemötande och metoder. Det är även 

centralt att varje elev blir sedd, att formativ utvärdering inträffar kontinuerligt, att 

rätt förväntningar riktas mot eleven och att läraren på ett systematiserat sätt 

fokuserar på att eleverna ska lära sig det som läraren satt som mål.  

Forskningen beskriver skolklimatet som en ingångsfaktor för vad elever lär sig. 

Rädsla eller stökig miljö i allmänhet lägger hinder i vägen för inlärning. Klimatet 

i skolan är ett lärande i sig då man lär sig något viktigt om samhället, socialt 

samspel och organisation genom att närvara i sådana sociala sammanhang. 

2.4 Skolan som riskfaktor  

En stor del av barnets liv består av att vara bakom skolbänken och därför är det 

viktigt att skolmiljön fungerar på en relativt god nivå på alla skolor. Wikström 

(2013) är mer inriktad på att det är värderingarna och moralen i omgivningen som 

avgör hur barnen kan resonera på vad som är rätt och fel. Wikström nämner även 

att skolan kan vara en faktor när den inte fungerar för en viss individ. Han påpekar 

att skolan kanske är samhällets bästa chans att göra någonting. Enligt Wikströms 
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studie (2013) påverkar omgivningens värderingar under barndomen. Dessa 

värderingar skapas av familj, kamrater och skola. Denna påverkan har stor 

betydelse för attityden till normbrytande beteende, alltså om det är godtagbart 

eller inte. Det som är betydelsefullt är interaktionen mellan personlig moral, 

självkontroll och de moraliska sammanhang som människor lever i. 

Genom att gå in och uppleva skolans atmosfär kan eleverna lära sig viktiga 

kunskaper om samhället, socialt umgänge och hur man beter sig i olika sociala 

miljöer. Lärare, klasskamrater och elevernas egna prestationer i skolan har en stor 

inverkan. I skolan har barnen en möjlighet att förstå vilka beteenden som 

accepteras av samhället och därför blir skolan en avgörande faktor för barns 

utveckling. Svensson (2006) talar om hur barnens engagemang för skolan 

utformar en social kontroll som över tid omöjliggör ett riskbeteende som kan 

komma att utvecklas och skada skolundervisningen. 

Stewart (2003) påpekar att föräldrarnas deltagande i barnets lärande gör att elever 

presterar bättre i skolan. Dessa barn tenderar att inte visa ett normbrytande 

uppförande och har eventuellt större chans till framgång. Jämfört med unga med 

dåliga betyg är unga med bra betyg mindre inblandade i brottslighet. (Svensson 

2006) skriver att det finns en stark koppling mellan föräldrarnas engagemang, 

skolprestationer, betyg och delaktighet i brott. En annan viktig faktor som kan 

utlösa ett normbrytande beteende hos barn är bostadsområdet. Elever som bor i 

utsatta områden har begränsade möjligheter. Dessa barn som lever i lägre 

socioekonomiska förhållanden har nämligen mindre chans att klara sig i 

framtiden. 

Sutherland (2011) framhäver också olika riskfaktorer som finns i skolan. En av 

dem är skolövergångar, alltså när man byter från förskola till grundskolan. Det 

kan vara krävande och psykiskt ansträngande för eleven. Liknande inflytande är 

det när man byter skola. När eleven ska behöva anpassa sig till nya skolmiljöer, 
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bilda nya lärarrelationer och hitta nya kompisar är dessa omständigheter något 

som kan framkalla ett normbrytande beteende. Eleverna måste då anpassa sig och 

stå i relation till en rad nya villkor i de olika övergångarna. Sutherland (2011) 

förklarar att elever formar sociala grupper både inne och utanför klassrummet. 

Dessa sociala grupper är avgörande för elevernas skolprestationer och deras 

utveckling i skolan. En annan riskfaktor är skolmiljöer som är i dåligt skick, alltså 

att byggnaderna är gamla eller att klassrummen är små och kan anses vara trånga. 

Sutherland (2011) menar att detta skapar inte bara ett normbrytande beteende men 

också ett akademiskt misslyckande hos eleven. 

Sutherland (2011) tydliggör att elever som har det mödosamt i skolan eller med 

sina studier har större risk att begå brott. Författaren skriver att de individer som 

är involverade i brott oftast är de som har sämre intellektuella funktioner och 

därför har svårt för många ämnen i skolan. En del skolor arbetar förebyggande 

genom att skilja dessa elever. Detta leder till att eleverna kan känna sig utanför 

och isolerade från resten av sin klass vilken i sin tur leder till att de istället väljer 

att söka sig till annat som kan anses vara olagligt för att känna sig inkluderade.  

2.5 Arbetet med lag och rätt i skolan 

Wahlgren (2014) nämner effekterna som kan förväntas av en skolundervisning i 

lag och rätt. Om den genomförs på rätt sätt, kan den påverka moralutvecklingen, 

öka kunskaper om såväl samhällets lagar och regler som ens egna rättigheter och 

skyldigheter. Det kan leda till minskade känslor av vanmakt och på så sikt främja 

känslan av tillhörighet i samhällsgemenskapen. 

Enligt Läroplanen (2020) är undervisningen i lag och rätt ett sätt att stärka 

elevernas värderingar samt att få dem att förstå samhällets regler. Nedan följer de 

tre målen med undervisningen i lag och rätt: 
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● Att öka elevernas förståelse för samhällets behov av ett regelsystem och för 

reglernas efterlevnad 

● Att främja goda relationer mellan eleverna och företrädarna för rättsvården, 

särskilt polisen och för socialvården (barnavårdsnämnden) 

● Att öka förståelsen för de avvikande 

BRÅ (2006,s ) är tydliga med att förklara hur värdegrundsfrågorna egentligen ska 

fokuseras och kunna integreras i skolans ordinarie ämnesundervisning. Det är ett 

uppdrag som ligger hos alla som jobbar i en skola, det är alltså inget som tillhör 

ett specifikt ämne. 

BRÅ (2006) betonar att forskningen hävdar att det är bra att jobba med dessa 

frågor, att som med ett specifikt skolämne schemalägga dessa frågor som har en 

inverkan på skolans värdegrunds- och fostransuppdrag. BRÅ (2006) menar att 

dessa frågor då får chans att ha ett mer fortlöpande sammanhang, långsiktighet 

och fokusering. Ett annat alternativ är att göra en bra planering där ett område i de 

olika ämnena kan relateras till varandra och bli elevernas verktyg, så frågorna får 

mer kontinuitet. Temat blir lättbegripligt och ämneskunskaperna användbara. 

BRÅ (2006) ger exempel på hur man kan tänka i de olika ämnena. Om vi 

fokuserar på religion, samhällskunskap och historia, kan vi se hur man kan jobba 

och relatera dessa värderingsfrågor till varandra. I samhällskunskap ligger vikten 

på att studera och diskutera demokratiska rättigheter och skyldigheter. Man 

diskuterar sambandet mellan brott och företeelser som fattigdom/rikedom, 

bostadssegregation, våldsfrämjande miljöer, drogproblem och drogromantik, våld 

och våldsskildringar m.m. Tittar vi närmare på vad det är som gäller i religion kan 

vi se att fokuset ligger mer på att studera existentiella frågor om liv och död, etik 

och moral. Där behandlas också kulturers och religioners inflytande på olika 
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länders lagstiftning. Man tar även upp spänningen mellan fundamentalism och 

lagstiftning/rättsmedvetenhet i det moderna samhället. Frågor man kan gå in på 

här är: kan en persons värderingar hota en annans mänskliga rättigheter? I historia 

däremot, studerar man mer lagar, brott och straff förr och nu. Vilka beslut har haft 

störst betydelse för det moderna samhällets utveckling? Studera och analysera 

utvecklingen av värderingar och normer genom århundradena. Har uppfattningen 

om allas lika värde förändrats? 

Syftet att jobba med frågor som påverkar människors identiteter, känsloliv och 

värderingar är att öka medvetenheten, skingra myter och förhindra olagligt, 

störande och kränkande beteende, samtidigt som positiviteten stärks, menar Brå 

(2006). Det räcker alltså inte med att förmedla kunskap om lagstiftning och 

statistik. Önskar man komma nära målet krävs metoder för att nå, gå på djupet, 

reflektera, ställningstagande och handling. Därför är det viktigt att låta elever 

utforska frågor ur ett perspektiv som är relevant för dem. Eleverna ska ha en 

möjlighet att reflektera och diskutera sina roller och sina egna förhållningssätt.  

BRÅ (2006) understryker att alla sju ämnena i lärarhandledningen är konstruerade 

med samma uppläggning. De grundar sig i den traditionella 

undervisningsmodellen, kvalitativa utvecklingsnivåer av examination, analys, 

bedömning och handling. Elevernas vägleds genom stegen med hjälp av frågor, 

metodförslag och övningar. Denna metod är utvald för att den ger eleverna en 

fördjupad förståelse för frågeställningarna i ämnet, ger möjlighet att göra 

personliga ställningstaganden och framför allt möjlighet att agera utifrån 

nyvunnen kunskap. På så sätt blir eleverna själva aktörer i arbetet, snarare än 

passiva mottagare av information. Detta innebär i sin tur större medkänsla, 

engagemang, djupare förståelse och högre nivåer av efterlevnad av önskade 

värderingar och attityder. 
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Det finns många studier som undersöker ifall elever känner till målen som sätts 

upp i undervisningen och i vilken utsträckning undervisningen diskuteras 

tillsammans med kollegor och om det förekommer en resultatåterkoppling till 

eleven. Med underlag från ett stort antal studier kan Hattie (2009) betona att 

lärarens återkoppling till eleverna är en central del i elevernas inlärnings process. 

Trygghetsvandring är något som BRÅ (2006, s.128) tar upp i sin handledning. 

Trygghetsvandring kan vara ett sätt att närma sig tema trygghet och otrygghet där 

eleverna får som uppgift att gå runt i skolan och dokumentera platser som de 

själva anser vara otrygga för dem eller för mindre elever i samma miljö. Eleverna 

kan själva välja hur de vill dokumentera sina observationer, antingen med en 

digitalkamera, markera på kartor eller anteckna på papper. Registreringen som de 

gör kan de kalla för “trygghetsprotokoll”. 

Eleverna kan sedan redovisa vad de har kommit fram till för att se hur de 

uppfattar dessa platser och om det är tryggt eller otryggt, och varför. Finns det 

ställen som många elever tycker är otrygga? Vad hade man kunnat göra för 

åtgärder? Här blir det lättare för skolan att upptäcka dessa platser för att sedan 

ingripa. När elever märker hur deras synpunkter tas på allvar och att de har chans 

att influera frågor som behandlar deras egen miljö kommer de vara mer 

omsorgsfulla om den. BRÅ (2006) nämner att trygghetsvandringar står med i 

Barnkonventionens intentioner, och att samtidigt ett av arbetsmiljölagstiftningens 

ändamål handlar om elevers rätt till inflytande på sin arbetsmiljö. 

2.5.1 Faktorer som kan utvidga undervisningen  

Brå (2006, s.15) uppmärksammar hur föräldrarna är viktiga normsättare för barn 

och hur viktigt det är att samverka med föräldrarna i skolan. Ett steg i denna 

riktning är att sträva efter så mycket samarbete och öppen dialog som möjligt 

mellan skolan, föräldrar och andra vuxna i barnets närhet, såsom mor och 

farföräldrar. Därför bör skolor ständigt bjuda in föräldrar att vara delaktiga i 

elevernas arbete och dagliga liv. Det kan gå ut på att man ber föräldrar att ta 

lektioner enligt deras speciella kompetensområde. Du kan även be eleverna att ta 
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med med sig problemet hem för att diskutera med sina föräldrar och syskon för att 

sedan komma tillbaka och återberätta hur de ser på problemet i familjen. Till följd 

att skolan gör eleverna bekanta med dessa värdegrunds-diskussioner ger skolan 

föräldrarna en mer möjligt åtgärd att fostra och stödja barnens utveckling till 

ansvarstagande individer.  

BRÅ (2006) är tydliga med att förklara att det är under vår uppväxt som vi formar 

våra värderingar och livsstilsval. Därför spelar skolan en viktig roll i 

förebyggande syfte då skolplikten underlättar oss att nå alla unga. Det ger oss 

flera tillfällen att åstadkomma exceptionella möjligheter att utöva inflytande, och 

ur ett samhällsperspektiv är det en möjlig utväg vi inte har råd att missa. BRÅ 

(2006) påminner om att detta är ett arbete som skolan inte ska göra på egen hand. 

Genom att öppna skolor för lokalsamhället och bjuda in deltagare som kommitteer 

av elever och skolpersonal, kunskapsspridare, supportrar, mentorer och 

handledare ökar möjligheterna till bred samverkan med en rad olika initiativ från 

lokalsamhällets deltagare. Det lyfter också möjligheten att skapa en “finmaskigt 

skyddsnät” för barn som inte får det stöd de behöver i hemmet. 

Skolans styrdokument (2022) framhäver skolans betydelsefulla roll för att 

gemensamt med hemmen underlätta elevernas “harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (§ 2 skollagen). BRÅ 

(2006, s.31) skriver att detta görs genom att i undervisningen problematisera 

arbetssätt och ge eleverna möjliga åtgärder att begripa de argument som ligger 

bakom reglers och lagars uppkomst. I detta tema granskar eleverna till exempel 

när de första lagarna dök upp i Sverige. Behöver vi lagar? Vilka lagar känner 

eleverna till? Vem bestämmer hur lagarna ser ut? Och vem bestämmer om 

reglerna hemma, i skolan och gänget? Eleverna undersöker orsaker och 

konsekvenser: Vad skulle hända om lagar och regler inte fanns? Vad händer om 

man bryter mot dem? Eleverna bedömer värdet av sin egen uppfattning om lagar, 
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regler och demokrati. Som avslutning har eleverna möjlighet att göra en egen 

samling av regler för klassen eller skolan. 

Eftersom skollagen (2022) understryker att “var och en som verkar i skolan ska 

främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö.” (§ 2 skollagen),  är det bra att elever får analysera orsaker och 

konsekvenser då de får möjlighet att själva kunna granska faktorer som påverkar 

trygghet samt otrygghet i elevernas närmiljö, hem skola och närsamhälle, alltså i 

omvärlden. De har även chans att själva reflektera över hur de själva upplever 

miljön omkring sig, vilket ur ett inlärnings- och utvecklingsperspektiv kan vara 

positivt. 

2.6 Teoretiskt perspektiv 
Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från ett sociokulturellt perspektiv och det 

multimodala perspektivet. Valet av de teoretiska ramverk är baserat på att syftet 

med studien är att undersöka hur arbetet fungerar när läraren jobbar med lag och 

rätt i samhällskunskap och att synliggöra problem och möjligheter som läraren får 

stå ut med i undervisningen. Kommunikation och interaktion har en stor roll i den 

sociokulturella perspektivet vilket är något som även är viktigt i 

samhällskunskaps undervisningen. Jag är även intresserad att studera empirin 

utifrån det multimodala perspektivet som en form att se på lärande från ett nytt 

perspektiv-  

2.6.1 Design för lärande - ett multimodalt perspektiv  

Kress & Selander (2010) hävdar att vi måste förbättra vårt sätt att se på lärande 

för att vi ska kunna anpassa skolan till den verklighet som råder idag och de 

behov som finns i samhället. Idag ser världen annorlunda ut och allt är i princip 

sökbart. Det innebär att all sorts information finns tillgänglig vilket i sin tur 

betyder att vi lär oss mer utanför traditionella inlärningsmiljöer än vad vi gjorde 
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tidigare. Inlärningen idag inträffar alltså i en informell läromiljö. Den här 

drastiska utvecklingen har gjort att flera kommer till skolan med kunskaper som 

läraren inte är förberedd på. Tillgängligheten till information har även gjort att 

lärare har möjlighet att hitta rätt svar på varje område som lärs ut. Mycket har 

förändrats på grund av detta, bland annat lärarens position och roll i skolan. 

Förutom detta har lärandet förflyttats från en lokal till en global lärmiljö. Elever 

får inte intryck endast från skolan och sin familj utan också från hela världen. 

Detta sker med hjälp av digitaliseringen som påverkar oss alla idag. Det Kress och 

Selander (2010) betonar är att elever ska vägledas i att skapa mening i den 

verklighet som finns. Elever ska lära sig att skapa en sammanhängande bild av 

lärande i sig och utveckla sin egen syn på lärande. 

Selander och Kress (2010) tycker att skolan borde ge mer stöd åt den här 

utvecklingen. De uppger att fokuset ligger mer på att låtas styras av en skoldebatt 

där man förväntar att få goda resultat i internationella jämförelser. Det man inte 

har tittat på är elevernas förmåga att analysera och utveckla kritiskt tänkande, 

frågan om identitet eller hur man ser sig själv som en lärande individ, 

samhällsmedborgare, samverka med andra och lösa problem. Dessa förmågor är 

viktiga aspekter att ha i dagen samhälle, men också i framtidens samhälle enligt 

Selander och Kress. 

En av de viktigaste komponenter i lärandet som Selander och Kress (2010) 

nämner är samverkan och kommunikation. Eleverna kan dra nytta av varandras 

kunskaper och erfarenheter då det gynnar lärandet, det gäller att man har ett gott 

samarbete för att detta ska ske. Lärare ska vara anspråkslösa inför elevernas 

förkunskaper och vara medvetna om att betydelsefull information finns åtkomlig 

någon annanstans än i klassrummet. Detta är inget problem och kan istället ses 

som en resurs. Läraren måste se till att försöka hitta svaren tillsammans med 

eleverna och gå in i rollen som handledare utifrån sin egen intellektuella ram.  
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Samverkan med omvärlden är även väldigt viktigt skriver Selander och Kress 

(2010). Som skolan hittills har sett ut har eleverna länge tränats in i en egen social 

kultur och deras kopplingar till omvärlden är ofta svaga. Läraren bör istället sträva 

efter att koppla samman undervisningen med omvärlden på bästa möjliga sätt. 

Som ett alternativ till att anordna undervisningen i formella klassrum bör lärare se 

möjligheten att genomföra undervisningen i olika lärmiljöer. Det kan både bara 

fysiska och virtuella.  

Utbildning omfattar praktik och teori. Med hjälp av detta kan eleverna få 

möjlighet att komma i kontakt med näringslivet och chansen att prova på sin 

profession under studietiden, menar Selander och Kress (2010). Praktik och teori 

ingår dock ofta som två enskilda element. Teoretisk undervisning är ganska 

traditionell, men kan utvecklas med olika tillvägagångssätt beroende på 

inlärningssynpunkten ur ett multimodalt perspektiv. 

Utifrån den här modellen kan vi tydligt se hur Selander och Kress påstår (2010) 

att lärande sker som en kommunikativ och teckenskapande aktivitet. 

Lärande är en karaktärskapande kommunikationsaktivitet. Det är genom 

interaktion och samarbete som inlärningen sker på bästa möjliga sätt. Tidigare såg 

man kommunikation som en bearbetning där budskapet fördes vidare till passiva 

mottagare. Selander och Kress (2010) skriver att inom designteoretiskt tänkande 

ser man kommunikation som en iscensättning av en situation. En inlärningskedja 

ser ut så här: iscensättning —> tolkning —> representation —> reflektion som 

leder till inlärning. 
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Till viss del kan modellen jämföras med olika konstruktivistiska och 

socialkonstruktivistiska förhållningssätt. Som till exempel problematisera 

lärandet. Det är viktigt med interaktion med andra och omvärlden. Processen kan 

se ut så här:  

1. Eleverna delas in i grupper och får en uppgift att lösa 

2. Den individuella eleven begriper problemet utifrån sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter 

3. Gruppen söker information genom tillgänglig information och hjälpmedel som 

finns 

4. Information behandlas och tolkas inom gruppen. Lärande sker  

5.  Gruppen reflekterar och drar en slutsats. Lärande sker 

6. Gruppen presenterar resultatet 
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7. Feedback från lärare och även från andra elever som leder till att gruppen 

reflekterar ännu mer och inlärning sker  

Budskapet som Selander och Kress (2010) försöker förtydliga är att se på lärande 

från ett nytt perspektiv. Det har att göra med att man ska tänka utanför ramen. En 

begäran från Selander och Kress (2010) är att anpassa undervisningen till vårt 

samhälle och verkligheten som vi lever i idag. Allt som anses vara viktigt i  

elevernas inlärningsprocess bör tas med i undervisningen. Relevanta förkunskaper 

ska räknas som tillgång under förutsättning att eleven kan synliggöra sina 

förmågor.  

Att utforma lärande utifrån ett multimodalt perspektiv, enligt Selander och Kress 

(2010) ger flera människor möjlighet att utvecklas med hänsyn till egna 

förutsättningar, sociokulturella som kunskapsmässiga. Undervisningen är bättre 

anpassad till elevernas behov när en mängd olika metoder, verktyg och 

läromiljöer finns tillgängliga. Utöver detta är det en fördel att samverka med 

andra och ha kopplingar till omvärlden eftersom inlärning blir mer funktionell i 

samband med att informationen kommer från olika håll. Det är alltså inte bara 

lärarens kunskaper som förmedlas, som är viktiga.  

2.6.2 Den sociokulturella perspektivet

Enligt Lundgren, Säljö och Liberg (2014) bygger den sociokulturella synen på 

lärande på att individer är lika aktiva i den individuella lärprocessen och lärandet 

sker främst i social interaktion med andra. Ur den sociala kulturens perspektiv 

anses lärande, utveckling och socialisering ske i en social miljö baserad på 

historiska, kulturella och kontextuella förhållanden. Vygotsky menar att barn med 

hjälp av fysiska och mentala strukturer, verktyg och processer kan få kunskaper 

och lärande rotade i tidigare erfarenheter. 
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I dagsläget har sociokulturellt lärande en viktig position i läroplanen. Skolverket 

(2019) skriver att kraven på skolans självständighet och på personligt ansvar bara 

blivit större. Lundgren, Säljö och Liberg (2014) nämner att Vygotsky kallar detta 

för självreglering och menar att i ett snabbt globaliserat och komplicerat samhälle 

är skolan betydelsefull. Det är viktigt att en stor del av kunskaperna som eleverna 

får kommer till användning i det verkliga livet, alltså utanför skolan. Klapp (2015) 

påpekar att detta sker genom att eleverna med hjälp av läraren erbjuds verktyg och 

strategier där syftet är att alla ska äga sitt eget lärande. 

Johannes (2012) skriver om Vygotskys teorier och om hur hans teorier om 

människans närmaste utvecklingszon har haft ett enormt inflytande för skolorna i 

Sverige. Hoel & Andersson (2001) förklarar att den närmaste utvecklingszonen är 

ett samspel mellan två utvecklingsnivåer. Den första nivån innebär det att eleven 

behärskar eller klarar av inom ett visst område, alltså elevens aktuella 

utvecklingsnivå. Den andra nivån utgör exempel på det eleven kan behärska med 

stöttning, alltså elevens möjliga utvecklingsnivå. Gibbons (2016) beskriver att 

stöttning som sker i elevens möjliga utvecklingsnivå inriktar sig på att eleven med 

tiden ska klara av att utföra samma uppgift, fast utan stöttning. Stödet ska alltid 

utgå från en elevs hanterbara nivå. Woolfolk & Karlberg (2015) nämner att ifall 

uppgifterna som ges till eleverna är för enkla kan det utöva negativt inflytande på 

elevernas motivation att gå i skolan och då blir skolan en plats för eleverna att 

genomföra rutinuppgifter, något som man helst vill undvika ska hända. Om 

uppgifterna är svåra istället, då kan det sakta ner den kognitiva utvecklingen hos 

barnen. 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras min metodel. Först presenterar jag mitt val av 

metod. Sedan presenterar jag mitt urval av respondenter. Därefter presenteras 

genomförande, bearbetning och analys. Slutligen presenteras en metoddiskussion.  

3.1 Metodval 
 

Det hade varit intressant att intervjua både elever och lärare men jag insåg att det 

hade blivit för brett och därför väljer jag att fokusera på endast lärare.  

Studien grundar sig i en kvalitativ metod i form av intervjuer, där fokuset ligger 

på hur lärarna tolkar och använder sig av lag och rätt i sina undervisningar.  

Intervjuerna kommer vara baserade på semistrukturerade intervjuer för att 

säkerställa en mer objektiv jämförelse av samtliga kandidater och även ge en mer 

personlig infallsvinkel.  Sedan kan semistrukturerade intervjuer öppna möjlighet 

att utveckla uppföljningsfrågor för att få en mer genomgripande förståelse för 

deras förutsättningar samt motivation (Denscombe, 2009). 

Anledningen till varför jag valde intervju som metod kan reflekteras i följande 

citat:  

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 

erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna. (Kvale & Brinkmann 2009 s. 17) 
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3.2 Urval av respondenter  
 

Jag bestämde att sätta upp några kriterier för mina intervju respondenter. Det 

första var att jag ville intervju samhällskunskapslärare som har goda erfarenheter i 

sitt ämne i grundskolan, det andra var att det inte enbart skulle vara kvinnliga 

lärare. Valet av lärare har också gjorts utifrån det geografiska läget, alltså att jag 

valt skolor inom Skåne län. För att hinna transkribera och analysera de 

genomförda intervjuerna har jag valt att intervjua 8 lärare då tiden för vårt arbete 

är begränsad. Sedan har jag även försökt exkludera ja och nej frågor, privata 

frågor och frågor som kan verka vara kränkande.  

3.3 Genomförande, bearbetning och analys  

Jag har sen tidigare förberett frågor som jag skall komma använda i min intervju. 

Jag valde att genomföra en intervju då respondenterna har chansen att tala fritt om 

ämnet. Mina intervjufrågor ligger med som bilaga. Följdfrågor ställdes under 

intervjun när samtalet behövde utvecklas i vissa fall, ibland ställdes följdfrågor för 

att dubbelkolla att jag inte missuppfattat respondenten. De 8 respondenterna fick 

informationen om vad intervjun skulle handla om innan den sattes igång. 

Intervjuerna genomfördes i grupprum. Jag förklarade även för mina respondenter 

att de är anonyma vilket de också önskade att vara. Jag frågade om jag kunde 

spela in intervjun vilket alla utom 3 var positiva till. Jag fick istället anteckna vad 

de respondenterna sa som inte ville bli inspelade, sedan renskriva det då intervjun 

forfarande var färskt i minnet.  

De övriga spelade jag in för att sedan transkribera vad som sagts under 

intervjuerna för att  kunna väcka samtalet till liv och lättare kunna genomföra min 

analys av vad som har nämnts (Denscombe, 2009, s260). En sak som jag har varit 
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tvungen att göra är att ta bort några delar av intervjun då jag känt att vi ibland gått 

utanför ämnet under samtalet vi har haft. Det som tagits bort är områden som jag 

inte kunnat kopplat till mitt syfte. Ibland har jag även behövt ändra språket till ett 

skriftspråk.  

3.4 Metoddiskussion  

Jag valde att genomföra en intervju eftersom jag ville åt lärarnas erfarenheter, 

tankar, åsikter, uppfattningar och syn på undervisningen lag och rätt. Denscombe 

menar man lättare uppnår detta med en intervju istället för enkäter (Denscombe, 

2009, 232). Bell kan även hålla med då han även påstår att en intervju är mer 

smidig än enkäter. Under en intervju har man en chans att följa upp nya 

infallsvinklar som uppstår under intervjuns gång. Sedan får man även möjlighet 

att se hur responsen läggs fram. Det kan man se genom mimik, tonfall och 

kroppsspråk, något man inte hade kunnat se i ett skriftligt svar (Bell, 2007 s.158). 

En sak man inte har en möjlighet till är att komma åt lärarnas verklighet, man kan 

endast komma åt deras tankar och uppfattningar. För att komma åt lärarnas 

verklighet hade man behövt genomföra en observation. Men en observation som 

metod hade tagit längre tid att genomföra (Denscombe, 2009, s279). 

Intervjun genomfördes på lugna ställen där både jag och respondenterna kände oss 

bekväma. En nackdel var att vi blev avbrutna av andra kollegor vid två tillfällen 

men jag tror inte detta påverkade resultatet. Vi kunde snabbt hitta tillbaka till 

samtalsämnet.  

Jag kanske hade kunnat komma närmare verkligheten av hur undervisningen i lag 

och rätt ser ut genom att  genomföra enkäter och observationer men med tanke på 

tiden som stod till förfogande var detta inte utförbart.  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4. Etiska överväganden  

I min studie använder jag mig av en kvalitativ metod. Där ingår Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002), nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det gäller informationskravet 

kommer jag att upplysa mina respondenter om syftet med denna undersökning 

och villkoren som gäller vid medverkan i studien. Det som jag även kommer att 

använda mig av är samtyckeskravet som betyder att jag samlar in ett godkännande 

från varje person som väljer att bidra och delta i min empiriska undersökning. Det 

är också viktigt att jag i förväg underrättar mina deltagare om deras rätt till att 

avsluta sitt deltagande när de vill. Det är betydelsefullt att även se till att följa 

konfidentialitetskravet som innebär att jag inte ska lämna ut deltagarnas 

personuppgifter. Jag ska alltså försäkra deltagarna om att det kommer vara 

anonymt. För att vara på säkra sidan är det bra att använda sig av fiktiva namn 

som till exempel Lärare A och Lärare B. Det sistnämnda, nyttjandekravet betyder 

att jag måste se till att informationen som jag får in endast används till min studie 

och inget annat. 
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5. Resultatredovisning  

Följande avsnitt är indelat i tre rubriker utifrån mina forskningsfrågor. Första 

temat handlar om skolans arbete med lag och rätt. Andra temat handlar om 

utmaningar och möjligheter som lärarna ser. Den tredje temat handlar om 

föräldrarnas inflytande.  

5.1 Skolans arbete med lag och rätt 

Utifrån de material som har analyserats har jag upptäckt flera intresseväckande 

resultat som kommer att presenteras i detta avsnitt. Syftet med studiens första 

frågeställning är att undersöka hur olika lärare arbetar för att göra åtgärder i 

förebyggande syfte. Lag och rätt må gynna elever generellt men själva 

utmaningen är hur vi ska jobba för att nå alla elever inom detta område. Något 

som mina samtliga medverkande lärare var helt överens om var de specifika 

arbetsätt som de använde sig utav när de jobbade med Lag och rätt. De metoder 

som användes mest var PowerPoints, korta filmer, diskussioner och material från 

nätet. Dock var det en lärare som stack ut 

Lärare B: Ett arbetssätt kan vara att titta i tidningar och på 

nyheter för att tillsammans diskutera aktuella händelser (brott). 

Att få besök av en domare hade varit ett sätt att ge eleverna 

möjligheten att få svar på frågor som läraren kanske inte direkt 

kan svara på. Sedan kan man även hitta olika fall som eleverna 

kan arbeta med i grupp (kooperativ lärande). Att resonera samt 

reflektera utifrån dömda brottslingar tycker de om. Jacki Arklöv 

och Kenneth Viken - mycket olika bakgrunder, men suttit inlåsta 

mer än halva livet. Riktiga människor, riktiga fall...det 
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uppskattar eleverna De kan sedan presentera just det fallet de 

jobbar med genom till exempel en podd, film eller powerpoint. 

Det lärare B syftar på är att man genomgår arbetsätt som får eleverna att tänka 

kritiskt genom att resonera och reflektera över till exempel olika fall utifrån 

dömda brottslingar. Det här arbetssättet har Selander och Kress en positiv 

inställning till. Selander och Kress (2010) tycker att skolan borde ge mer stöd åt 

den här utvecklingen. De uppger att fokuset ligger mer på att låtas styras av en 

skoldebatt där man förväntar att få goda resultat i internationella jämförelser. Det 

man alltså inte tittat på är elevernas förmåga att analysera och utveckla kritiskt 

tänkande, frågan om identitet eller hur man ser sig själva som en lärande individ, 

samhällsmedborgare, samverka med andra och lösa problem. Dessa befogenheter 

är viktiga aspekter att ha i dagen samhälle, men också i framtidens samhälle enligt 

Selander och Kress.  

Lärare C: Jag jobbar mycket med EPA i samhällskunskap. När 

vi diskuterat färdigt så jobbar de två och två med att besvara 

instuderingsfrågor som vi då diskuterar svaren på i helklass. 

Ser även mycket på film från digitalpedagogik, till exempel film 

om snatteri, hur polisen arbetar eller hur det går till i en 

domstol. 

Precis som dessa lärare arbetar mycket med grupp och kooperativt lärande, menar 

Lundgren, Säljö och Liberg (2014) att lärande sker främst i social interaktion med 

andra. Lärare C inkluderar att undervisa hur polisen arbetar och hur det går till i 

en domstol. Dessa är grundläggande faktorer som är väsentliga att känna igen, 

eller i alla fall ha kännedom om hur de fungerar i samhället. Lundgren, Säljö och 

Liberg nämner hur Vygotski tycker det är viktigt att en stor del av kunskaperna 

som eleverna får kommer till användning i det verkliga livet, alltså utanför skolan. 

Lärare D: De diskussionerna man vill eleverna ska ta måste 

anpassas till elevernas ålder och utveckling.  Det är även bra 
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ifall läraren nyanserar innehållet. Det begås otroligt många 

brott - många hör ihop med en stereotyp mansroll, men flickor 

snattar. Prata om vikten av att göra kloka val. En metod man 

kan göra är att spetsa till undervisningen lite, nämna brott som 

sker i klassrummet. Till exempel ”Stina, du klottrade på väggen 

förra veckan och det är ett brott.”  

Det lärare D påstår är vad Kress och Selander (2010) betonar när de nämner att 

elever ska vägledas i att skapa mening i denna verklighet som finns. Elever ska 

lära sig att skapa en sammanhängande bild av lärande i sig och utveckla sin egen 

syn på lärande. Likaså ansåg lärare C.  

Lärare C: Man måste lära barnen i tidig ålder att tänka kritiskt 

och kunna själva avgöra vad som är rätt och fel. Dessa barn 

kommer sedan leva i vårt samhälle, vi har den skyldigheten. När 

vi vågar prata om känsliga ämnen kan det leda till viktiga 

diskussioner som ingen tar upp med våra barn.  

Att kombinera arbetet med prat om demokrati. Det är folket som 

indirekt skriver lagboken och rättssamhället är en del av 

demokratin  

Lärare C är inne på hur vi ska hjälpa eleverna att bli självständiga individer och 

det kan vi göra genom att i undervisningen problematisera arbetsätt så som BRÅ 

(2006) nämner och ge eleverna möjliga åtgärder att begripa de argument som 

ligger bakom reglers och lagars uppkomst. Det är på det sättet eleverna kommer 

kunna bedöma värdet av sina egna uppfattningar om lagar, regler och demokrati.  

En annan faktor Lärare H nämner är miljön i skolan. Hen påpekar att den är viktig 

för att elever ska kunna känna sig delaktiga i skolans utveckling. 



 !  ( ! ) 29 44

Lärare H: En metod vi har försökt med här i skolan är 

trygghetsvandringen. Eleverna får som uppgift att observera 

skolmiljön och sedan komma tillbaka med återkoppling. Den 

metoden har hjälpt mycket då vi har kunnat tillsammans med 

elever förbättra skolmiljön. På det sättet får eleverna även en 

chans att bli hörda men även vara delaktiga i något positivt.. 

Det är viktigt att ge eleverna möjligheten att uppleva att de kan 

göra skillnad.  

Trygghetsvandring är något som BRÅ (2006, s.128) tar upp i sin handledning. 

Trygghetsvandring kan vara ett sätt att närma sig tema trygghet och otrygghet där 

eleverna får som uppgift att gå runt i skolan och dokumentera platser som de 

själva anser vara otrygga för dem eller för mindre elever i samma miljö. Men 

sedan berättar lärare B att trygghetsvandringen har gjorts men utan goda resultat.  

Lärare B: Vi har testat trygghetsvandringen. Det finns tyvärr 

elever som inte tar det på allvar och då försvinner den goda 

intentionen. Vi kan tyvärr inte jobba med dessa metoder i vår 

skola. Det leder bara till kaos.  

Lärare A däremot förklarar vilken positiv effekt trygghetsvandringen har skapat. 

Lärare A: Vi har jobbat med trygghetsvandringen och den har 

hjälpt både lärare och elever i skolan. Lärare får möjligheten 

att höra vad eleverna tänker och tycker kring skolans miljö och 

vad som får dem att känna sig trygga eller otrygga. Det gynnar 

eleverna då vi har chans att förbättra skolmiljön när de själva 

kommer med sina reflektioner. Eleverna tycker det är roligt och 

sedan har vi lagt märke till att det även stärker elevernas 
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självförtroende när de får vara med och  förändra, samt veta att 

det finns vuxna som lyssnar på dem. Sedan betyder det mycket  

för eleverna att vi lyssnar och tar till oss för att ändra på något 

som får dem att känna sig otrygga. 

Vi kan koppla detta till skollagen (2022) som understryker att “var och en som 

verkar i skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 

vår gemensamma miljö.” (§ 2 skollagen). 

5.2 Utmaningar och möjligheter som lärarna ser  

Området Lag och rätt kan vara känsligt för vissa och därför kan det vara svårt för 

en lärare att veta hur hen ska genomföra undervisningen på bästa möjliga sätt. 

Vilka utmaningar och möjligheter kommer läraren stöta på? Genom att ta del av 

lärares svar kan vi se ifall det går att koppla till forskningen som nämnts i arbetet. 

Lärare E: Det är ett viktigt ämne som måste diskuteras. Vi 

måste jobba mer med värderingsfrågor. Det är dessa 

diskussioner som sedan kommer att forma våra barn. Att låta 

barnen ta del av dessa samtal kommer att hjälpa dem att 

utveckla deras förmåga att tänka men samtidigt påverka deras 

värderingar om olika saker. Men så klart är det utmanande, 

speciellt att lägga det på rätt nivå för eleverna samt ha 

elevkännedom ifall någon elev tycker ämnet är känsligt, 

framförallt när man talar om brott, brottslighet och fängelse. 

Det kan ju finnas elever som faktiskt har kriminella vuxna i sin 

närhet. Det vi då måste tänka på är att lägga upp det på rätt 

sätt, allting går om man har en bra planering.  
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I sin tur kunde lärarna se ett starkt samband mellan barnen och undervisningen 

som sker i lag och rätt. De menar att skolans engagemang som ett verktyg i 

undervisningen kan skapa möjligheter för eleverna. BRÅ (2006) är tydliga med 

att förklara att det är under vår uppväxt som vi formar våra värderingar och 

livsstilsval. Därför spelar skolan en viktig roll i förebyggande syfte då skolplikten 

underlättar för oss att nå alla unga. 

Lärare F: Vi har möjligheten att påverka och utbilda. Eleverna 

får möjligheten att även lära sig mer om hur samhället fungerar. 

Svårigheten är att inte ”döma” för hårt. Det är lätt att det ofta 

blir diskussioner om ”invandrare och svenskar” och en hel del 

fördomar.  Unga ser ofta saker svart eller vitt, vissa tycker att 

det borde finnas dödstraff och till exempel att alla borde skjuta 

någon som begår brott. Det kan bli svårt när vissa områden blir 

abstrakta och inte så elevnära. En annan svårighet är att det 

kan finnas känslighet för barnen om mamma/pappa sitter i 

fängelse.  

Det Lärare F påpekar är ytterst viktigt då dessa elever som har kriminaltet som 

vardag blir vår största utmaning i skolan. Dessa barn har kanske fått lära sig andra 

värderingar som inte vi i skolan står för. Wikström (2013) påstår att det är 

värderingarna och moralen i omgivningen som avgör. Wikström nämner även att 

skolan kan vara en faktor när den inte fungerar för en viss individ och därmed 

påpekar att skolan är kanske samhällets bästa chans att göra någonting. Därför är 

undervisning om lag och rätt essentiell för barnens förmåga att utvecklas till goda 

samhällsmedborgare.  

Wahlgrens undersökning (2014) tyder på att ifall undervisningen genomförs på 

rätt sätt, kan den påverka moralutvecklingen, öka kunskaperna om såväl 

samhällets lagar och regler som ens egna rättigheter och skyldigheter. Det kan 
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leda till minskade känslor av vanmakt och på så sätt främja känslan av tillhörighet 

i samhällsgemenskapen. 

Lärare G: Möjligheterna är stora då området intresserar 

många och gör dem nyfikna. Vi har möjligheten att jobba med 

värdegrundsarbete och ge viktig information kring polis, 

socialtjänst osv. Det som är utmanande är att det bland annat 

kan upplevas som obehagligt och hemskt. Sedan kan det här 

området innehålla svåra begrepp vilka man behöver göra 

begreppslistor för. En annan utmaning är att vissa har dåliga 

erfarenheter från till exempel polisen. 

Lärare G uttrycker en osäkerhet kring denna typ av undervisning då hen påstår att 

det kan bli för känsligt. Men det är i skolmiljön som dessa diskussioner har en 

möjlighet att blomstra. Det räcker alltså inte med att förmedla kunskap om 

lagstiftning och statistik. Önskar man komma nära målet krävs metoder för att nå, 

gå på djupet, reflektera, ta ställning och handla. Därför är det viktigt att låta elever 

utforska frågor ur ett perspektiv som är relevant för dem. Eleverna ska ha en 

möjlighet att reflektera och diskutera sina roller och sina egna förhållningssätt. 

Enligt läroplanen är en av målen med undervisningen i lag och rätt att främja goda 

relationer mellan eleverna och företrädarna för rättsvården, särskilt polisen och för 

socialvården. 

Lärare F: Vi kan ge kunskapen men kan aldrig styra valen 

eleverna gör till slut trots kunskap. Allt handlar om umgänge  

Lärare A: Jag tror att vi kan göra skillnad, men en viktig balans 

att inte bli den där ”Kalle Redig” med fotriktiga skor som bara 

äter råkost och fördömer alla som inte gör rätt hela tiden 
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Lärare C: Jag skulle säga att skolans inverkan är ganska stor 

då man kanske inte pratar om påföljder av brott i hemmen, 

kanske inte heller påpekar vad som är skadegörelse osv. Därför 

är det bra att ha samtal om grupptryck… vad som är viktigt för 

att undvika kriminalitet osv.  

Lärarna var eniga om att skolan har en stor påverkan samt att vi som lärare kan 

göra en skillnad. Men som Lärare F betonar kan vi inte styra valen som eleverna 

gör. Det vi däremot kan göra så som Svensson (2006) nämner är att ge eleverna en 

chans att lära sig viktiga kunskaper om samhället, socialt umgänge och hur man 

beter sig i olika sociala miljöer genom att gå in och uppleva skolans atmosfär. I 

skolan har barnen en möjlighet att förstå vilka beteenden som accepteras av 

samhället och därför blir skolan en avgörande faktor för barns utveckling.  

5.3 Föräldrarnas inflytande  

I denna delen har jag kommit fram till att föräldrarnas inverkan är lika viktig som 

skolans. Föräldrarnas deltagande i elever skolgång hjälper lärare att utvidga 

undervisningen i lag och rätt.  

Lärare H: Ja, föräldrar står för fostran av sina barn och visar 

vad som är rätt och fel i sitt eget agerande. Det gäller att lägga 

fokus på Artikel 1 i FN:s mänskliga rättigheter och diskutera 

innebörden av att ” alla människor är födda fria”. 

Lärare G: Föräldrarna har en stor inverkan på barnens 

värderingar. Det har med uppfostran att göra och det eleverna 

växer upp med. Men skolans uppdrag är att kompensera för 
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föräldrarnas brister. Skolan kan kanske vara enda källan för 

information.  

Både lärare H och G är överens om att elevernas föräldrar har en stor inverkan. 

Stewart (2003) påpekar att föräldrarnas deltagande i barnets lärande gör att elever 

presterar bättre i skolan. Dessa barn tenderar att visa ett normbrytande uppförande 

och har eventuellt större chans till en gynnad framgång. Jämfört med unga med 

dåliga betyg är unga med bra betyg mindre inblandade i brottslighet. Svensson 

(2006) skriver att det finns en stark koppling mellan föräldrarnas engagemang, 

skolprestationer, betyg och delaktighet i brott.  

Lärare B: Jag tycker det är viktigt att eleverna berättar hemma 

vad vi arbetar med i skolan så ämnet även kan diskuteras 

hemma. Det är bra att uppmana elever att fundera på regler i 

hemmet vs lagar i samhället 

Lärare A: God kontakt mellan IUP- samtal. Regelbunden 

kommunikation. Det är viktigt att vara öppen och delaktig. Att 

ge information om vad vi gör. Att skapa ett tillfälle där föräldrar 

bjuds in för att berätta om sina jobb som är kopplade till 

arbetsområdet. 

Lärarna håller med om att man måste ha en god kommunikation med föräldrarna 

för att samarbetet med dem ska fungera. Samarbetet med föräldrarna är en av de 

viktiga beståndsdelarna inom läraryrket och BRÅ (2006) nämner hur föräldrarna 

är viktiga normsättare för barn. Men trots att föräldrarna har denna skyldighet, har 

vi även en skyldighet att kompensera för föräldrarnas brister, så som Lärare G 

säger. Lärare A tar upp att man ska bjuda in föräldrarna och i likhet med BRÅ. Ett 

steg i denna riktning är att sträva efter så mycket samarbete och öppen dialog som 

möjligt mellan skola, föräldrar och andra vuxna i barnets närhet, såsom mor- och 

farföräldrar. Därför bör skolor ständigt bjuda in föräldrar att vara delaktiga i 
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elevernas arbete och dagliga liv. Genom att skolan gör eleverna bekanta med 

dessa värdegrundsdiskussioner ger den föräldrarna mer möjlighet att fostra och 

stödja barnens utveckling till ansvarstagande individer. 
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6. Diskussion  

I denna del av arbetet kommer en diskussion att presenteras där slutsatser om 

forskningsläget med utgångspunkt från resultaten tas upp. Resonemangen 

kommer att vara underbyggda med hjälp av teoretiska perspektiv och den 

forskning som presenterats i arbetet.  

En slutsats som kan dras utifrån resultaten är lärarnas främsta mål med arbetet 

med lag och rätt i undervisningen. Lärarna var överens om att undervisningen ska 

bidra till att ge eleverna förståelse för den svenska rättsstaten men även kunna 

diskutera konsekvenser om man går emot den. Återkommande former som tas up 

av samtliga lärare är diskussioner, kooperativ lärande, film, EPA och besök av till 

exempel polis.  

En annan slutsats som kan dras är hur en inlärningsprocess sker i undervisningen 

och bland annat måste elever problematisera lärandet. Eleverna lär sig inget om de 

inte får reflektera över vissa saker. BRÅ (2006) menar att man alltid bör koppla 

värdegrundsfrågor till olika ämnen för att inte bara gynna lärandet utan också för 

att få eleverna att själva få se över problemet, studera det, analysera och 

reflektera. 

En annan enighet som mins studie hade var framförallt hur föräldrar är en viktig 

faktor för hur elevernas presterar i undervisningen. Vilket är något som 

överensstämmer med Wikström (20103) som betonar att föräldrarnas närvarande i 

elevers lärande gör att elever presterar bättre i skolan.  

Vi kan även se i studien att de flesta lärarna, bland annat lärare B och A ansåg hur 

viktig samarbetet med föräldrarna är och att det är en av de viktigaste 

beståndsdelarna inom läraryrket. Lärare A och B pratade om vikten av den öppna 

dialogen med hemmet. De påstod att det skadar inte om läraren uppmanar elever 
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att fundera på till exempel regler i hemmet som man sedan kan koppla till lagarna 

vi har i samhället. På så sätt skapas en diskussion i klassrummet och läraren kan 

även planerar en medföljande uppgift.  

När man pratar om lag och rätt kan flera lärare hålla med om att de kan bli 

känsligt. Till exempel nämner lärare E att man ska vara försiktig när man pratar 

om olika brottsliga fall då det kan vara någon elev som har kriminella vuxna i sin 

närhet. Sådana situationer kan kanske göra att man som lärare inte vågar prata om 

det i klassrummet, vilket jag anser är fel. Det man kan göra är att ha en god 

planering innan påbörjad lektion. 

Det är alltid bra att man i förväg tänkt ut vad som kan gå snett. Sedan ska man 

alltid ha plan B och kanske till och med plan D för att känna sig bekväm att starta 

en sådan lektion. Alltså att man går över till något annat om en diskussion med 

hela klassen inte fungerar, då kan eleverna till exempel jobba i grupp istället. I 

enlighet med Lärare E går allting om man har en god planering. Sedan får man 

inte glömma att man säkert kommer behöva ändra sina planeringar och anpassa 

dem efter elevernas behov.  

Lärare F tog även upp känsliga ämnen med hen var mer inne på fördomar och 

fördomar kan vara ett alternativ att smått börja jobba med för att fånga upp 

elevernas uppmärksamhet. Hur ser våra förutfattade antaganden ut och varför har 

vi fördomar? Det blir en mjukstart för eleverna då det är lättare för eleverna att 

relatera till just det området. Alla har sina uppfattningar som inte är grundade på 

fakta vilket är därför man kan gå in på Svenskar Vs blattar så som lärare F 

nämner. Dessa diskussioner kan leda till så mycket, man kan till exempel gå in på 

vart gränsen till yttrandefriheten går, omedvetna fördomar, rasism, diskriminering 

m.m. Gällande var gränsen till yttrandefriheten går kan man koppla till den 

omtalade politikern från Danmark som kommit till Sverige för att bränna koranen.  
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Läraren kan själv avgöra hur hen vill planera lektioner som dessa men om vi ska 

koppla detta till den sociokulturella perspektivet är det bäst att göra uppgifter med 

ömsesidig beroende i grupper där alla elever behöver varandra. De flesta lärarna 

nämnde det kooperativa lärande vilket innebär en uppgift med fokus på samarbete 

genom gemensamt stöd och hjälp till varandra. Samspelet med andra är avgörande 

för inlärning enligt Vygotskij. Alltså är interaktion en mycket viktig aspekt i hans 

teori.  

Precis som lärare G och E beskriver att vi måste jobba med värdegrundsfrågor 

menar läroplanen (2020) att undervisningen i lag och rätt är ett sätt att jobba med 

det för att stärka elevernas värderingar samt att få dem förstå samhällets regler. 

BRÅ (2006) håller även med om att värdegrundsfrågorna ska fokuseras och kunna 

integreras i undervisningen. Dessa frågor får en större möjlighet att ha ett mer 

fortlöpande sammanhang, långsiktighet och fokusering när den schemaläggs på 

ett bra sätt. Det gäller att göra en bra planering där ett område i de olika ämnena 

kan relateras till varandra och bli elevernas verktyg, på så sätt får frågorna mer 

kontinuitet. Temat blir lättbegripligt och ämneskunskaperna användbara.  

I dagsläget har sociokulturellt lärande en viktig position i läroplanen. Skolverket 

(2019) skriver att kraven på skolans självständighet och på personligt ansvar bara 

blivit större. Lundgren, Säljö och Liberg (2014) nämner att Vygotskij kallar detta 

för självreglering och menar att i ett snabbt globaliserat och komplicerat samhälle 

är skolan betydelsefull. Det är viktigt att en stor del av kunskaperna som eleverna 

får kommer till användning i det verkliga livet, alltså utanför skolan. Klapp (2015) 

påpekar att detta sker genom att eleverna med hjälp av läraren erbjuds verktyg och 

strategier där syftet är att alla ska äga sitt eget lärande. 

Det är en viktig strategi att elever äger sitt eget lärande. Läraren behöver därför 

ständigt ge återkoppling till eleverna för att det ska ske en lärande process i 

undervisningen. Det är viktigt att läraren tänker på att inte alltid ge dålig feedback 
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till eleverna och komma ihåg att även uppmuntra dem. Den formativa 

bedömningen gynnar lärandet i undervisningen. Ingen av respondenter har nämnt 

den formativa bedömningen. Men utifrån några studier kan Hattie (2009) försäkra 

att återkoppling är en central del för att uppmärksamma elevernas kunskaper som 

lärts ut.  

Att problematisera lärandet och koppla undervisningen till omvärlden syftar 

Selander och Kress (2010) på att en god inlärningsprocess sker ur ett multimodalt 

perspektiv. I skolan tränas elevernas in i en egen kultur och deras kopplingar till 

omvärlden kan därför vara svaga. Det läraren ska sträva efter är att genomföra 

undervisningen i olika lärmiljöer. Det kan både vara fysiska och virtuella. 

Yrkesutbildningen omfattar praktik och teori. Med hjälp av detta kan eleverna få 

möjlighet att komma i kontakt med näringslivet och chansen att prova på sin 

profession under studietiden, menar Selander och Kress (2010). 

Det multimodala perspektivet anser att lärande är en karaktärskapande 

kommunikationsaktivitet. Genom att läraren använder sig utav interaktion och 

samarbete kan eleverna få bättre möjlighet för inlärning. Selander och Kress 

(2010) påpekar att man tidigare såg kommunikation som en bearbetning där 

budskapet föddes vidare till passiva mottagare. Selander och Kress (2010) menar 

att man ser kommunikation som en iscensättning av en situation. Det är alltså hur 

läraren väljer att iscensätta ett område i sin undervisning som spelar roll. 

Tolkningen av ett område, presentationen och reflektionen är också betydelsefulla 

som leder till inlärning. Att lära sig utifrån ett multimodalt perspektiv hjälper 

eleverna att utvecklas med hänsyn till egna förutsättningar, sociokulturella som 

kunskapsmässiga. När man använder sig av en mängd olika metoder, verktyg och 

läromiljöer blir undervisningen bättre anpassad till elevernas behov. Inlärningen 

blir även mer funktionell när man kopplar undervisningen till omvärlden då 

informationen som man tar till sig kommer från olika håll.  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Bilaga 1 

 • Hur länge har du jobbat som lärare? 

 • Vilken årskurs jobbar du med? 

 • Vilken utbildning har du?  

Skolans arbete med lag och rätt 

Vilka läromedel arbetar du med när du arbetar med området Lag och rätt, och hur 

arbetar du med detta?  

Hur väljer du att lägga upplägget för att nå alla elever? 

Vilka arbetssätt anser du har gynnat eleverna vid detta område? 

Hur kopplar du området lag och rätt till dagens samhälle, när det gäller bland 

annat brott och kriminalitet?  

Föräldrarnas inverkan  

Anser du att föräldrarna har en inverkan på hur elever ser på Sveriges lag och rätt 

om ja, hur hur har du valt och arbeta med det? 

Vilken inverkan har föräldrar på barnens undervisning i skolan? 

Hur kan ett bra samarbete mellan skolan och föräldrar se ut när det gäller detta 

området? 

Vilka metoder används för att skapa ett förtroende mellan skolan och hemmet?  
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Vad hade du som lärare önskat få hjälp av föräldrarna i detta område? 

Utmaningar som lärare stötts på 

Vad anser du att läraren bör tänka när hen arbetar med detta området? 

Vilka utmaningar och möjligheter beskriver lärare kan komma med att använda 

Lag och rätt i samhällskunskap? 
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