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Sammendrag 

Studien tar sikte på å få innsikt samfunnsfagslæreres undervisning i menneskerettigheter, samt 

hvordan slik undervisning kan gjøres nært og engasjerende for elevene. Menneskerettigheter 

er et viktig tema i samfunnsfag, både som et eget tema, og fordi det berører mange av de 

andre temaene i faget. I tillegg er skolen bygget på grunnverdier som respekt, toleranse og 

likeverd, som henger tett sammen med menneskerettighetene.  

Gjennom kvalitative dybdeintervjuer med fire lærere kommer det frem at det er ulike syn på 

menneskerettigheter. Noen av lærerne har et universalistisk syn på menneskerettigheter, mens 

andre er kulturrelativister. I utgangspunktet er ikke dette et problem, men dersom det 

kulturrelativistiske synet blir fokuset i undervisningen kan det forhindre elevene i å utvikle 

kritisk tenkning og forståelse rundt menneskerettigheter som et komplekst felt. 

Et fokus hos mange lærere er menneskerettigheter i en internasjonal kontekst. De fleste 

eksemplene i undervisningen er hendelser utenfor Norge, og kun på direkte spørsmål knytter 

lærerne menneskerettighetene til en nasjonal kontekst. Menneskerettighetsbrudd i 

internasjonal kontekst opptar mye av undervisningen, og det er lite fokus på opplæring i 

rettigheter. Dette kan være problematisk da det ikke knytter menneskerettigheter til elevenes 

livsverden, og elevene kan som konsekvens av dette miste forståelsen for 

menneskerettighetenes relevans for dem.  

For at menneskerettighetene skal knyttes til elevenes livsverden argumenterer jeg for at 

engasjement og nærhet er to viktige faktorer i undervisningen. Engasjement kan nås ved å 

bygge på elevenes interesser og kunnskaper, slik at læringsutbyttet blir større. Nærhet blir 

forstått på to måter; geografisk nærhet, og nærhet gjennom å aktualisere. Disse faktorene er 

viktig for at elevene skal utvikle kunnskap og ferdigheter i menneskerettigheter og i 

samfunnsfag.  

På bakgrunn av studien argumenteres det for et behov for å styrke lærernes forståelse av 

menneskerettigheter som undervisning om, gjennom og for rettigheter. I tillegg bør 

undervisningen knytte temaet til et lokalt, nasjonalt og globalt nivå.  
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for at du har tatt rollen som min personlige motivator. Men mest av alt; takk for all trygghet, 

støtte og kjærlighet du gir meg. Skjønner ikke hvordan dette hadde gått uten deg.  
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1 INNLEDNING 

Menneskerettighetene bygger på tanker helt fra Antikken, fram til opplysningstidens filosofer 

på 1700-tallet, den franske revolusjonen og den amerikanske uavhengighetserklæringen. 

Rettighetene ble styrket etter 2.verdenskrig med FNs Verdenserklæring for 

menneskerettigheter i 1948. Etableringen av et dokument for menneskerettighetene viste en 

global enighet om at det finnes visse universelle fundamentale normer og verdier, som gjelder 

for alle mennesker uavhengig av tilhørighet til stat eller gruppe (Djuliman & Hjorth, 2007). 

Senere har FN også kommet med flere erklæringer og konvensjoner som ytterligere bekrefter 

alle menneskers rettigheter, og særlig har det vært fokus på sårbare gruppers rettigheter, som 

minoriteter, kvinner og barn.  

 

Menneskerettighetene kan forstås på to hovedmåter; som noe juridisk og som noe moralsk. 

De juridiske forpliktelsene baserer seg på at menneskerettighetene er en rekke plikter statene 

har overfor dens individer. Eksempler på dette er ytringsfrihet, rettsvern og frihet til å 

praktisere religion. De moralske forpliktelsene forstår menneskerettigheter som en personlig 

etikk som innebærer å vise ansvar, respekt og toleranse overfor andre mennesker. En slik 

forståelse forutsetter at hvert individ tenker på seg selv som del av et globalt fellesskap. Dette 

er også hensikten med samfunnsfag i den norske skolen, der noe av målet er å gjøre elevene 

til aktive medborgere (Kunnskapsdepartementet, 2013). I tillegg henger menneskerettigheter 

sammen med grunnverdier i opplæringen, som skal bygge på respekt, likeverd og solidaritet 

(Kunnskapsdepartementet, 2017).  

 

Menneskerettighetsundervisning er et tema i vekst som særlig de siste 25 årene har 

menneskerettigheter blitt et viktigere felt i utdanning (Hjort & Djuliman, 2008; Bajaj, 2011). 

Det er imidlertid stor uenighet om hvordan menneskerettighetsundervisning skal foregå (Osler 

& Starkey, 2010). En av kritikkene blant teoretikere er at for mye av undervisningen baserer 

seg på menneskerettighetsbrudd, og for lite opplæring i rettigheter (Okafor & Agbawa, 2001). 

Problemet med et for stort fokus på brudd er at undervisningen ofte vil basere seg på 

hendelser langt borte, særlig land i den tredje verden. En slik undervisning kan være fjern og 

distansert fra elevene og deres livsverden her i Norge. For at menneskerettighetene skal bli 

forståelig for elevene, må undervisningen oppfattes som å gjelde dem, og ikke bare «de 

andre» (Osler, 2016, s. 1). En annen kritikk fra enkelte teoretikere er at 

menneskerettighetsundervisning baseres for mye på faktakunnskap, noe som går på 
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bekostning av å gi elevene ferdigheter og verdier. Samfunnsfagets mål er ikke bare å forstå 

kunnskap, men også utvikle elevene til kritisk tenkende individer og aktive medborgere 

(Koritzinsky, 2014).  

 

I denne masteroppgaven vil jeg derfor undersøke hvordan lærere ser på 

menneskerettighetsundervisning og hvordan slik undervisning kan gjøres nært og 

engasjerende for elevene. Videre i innledningen vil jeg aktualisere oppgaven for å vise mer av 

hvorfor dette temaet er aktuelt i dag. Deretter begrunner jeg formålet med oppgaven og dens 

problemstilling, før jeg til slutt vil beskrive den videre gangen i oppgaven.  

 

1.1 Aktualisering av oppgaven 

Menneskerettigheter er ett sett med grunnverdier og tanker som er viktige for det moderne 

samfunnet vi har i dag. Verdier som demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og rettsvern er 

alle forankret i Verdenserklæringen for menneskerettigheter, og er verdier som 

verdenssamfunnet har blitt enige om (FN, i.d.1). FNs erklæringer er ikke rettslige bindene, og 

for å beskytte og fremme de grunnleggende menneskerettighetene må de derfor også være 

forankret i konvensjoner og lover, for å sikre at verdens innbyggere har de rettighetene de har 

krav på. Med dette i bakhodet, vil jeg trekke frem to aktuelle utfordringer som legger press på 

menneskerettighetene, nemlig svekkelsen av demokratiet og den pågående koronapandemien.  

 

Demokrati er en av de grunnleggende menneskerettighetene. Hvis demokratiet i et land 

svekkes, så svekkes per definisjon også menneskerettighetene. Den globale 

demokratiindeksen har de siste årene vist at verden får færre fulldemokratiske land og flere  

land med autoritært trekk (The Economist, 2020). 

 

På tidspunktet denne oppgaven blir skrevet foregår det også en global pandemi. Korona-

krisen, som har preget 2020, har ikke bare innvirkning på helse, men også på økonomien, og 

videre kan den ha stor politisk innvirkning. Pandemien har lagt begrensninger på menneskers 

frihet i mange land, med portforbud, munnbindpåbud og avstandsregler. Dette gjelder også i 

Norge. Under en pandemi er det forståelig at slike tiltak må til, men det er også verdt å merke 

seg at en pandemi kan være bensin på bålet for maktinnehavere, særlig i land hvor 

demokratiske rettigheter allerede er på vei nedover. Pandemien kan i så måte være en grunn 

til at rettigheter blir innskrenket, og at statsledere tilegner seg enda mer makt. Korona-krisen 
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kan være et påskudd for å innføre regler eller begrensninger, men som bevisst ikke blir 

oppløst senere. Menneskerettighetene er først og fremst plikter staten har overfor individet. 

Staten har makt over individet, men det er en legitim makt som er gitt av folket. Men folket 

må også kunne kjenne igjen maktmisbruk og innskrenking av rettigheter for å ha mulighet til 

å si i fra når statens makt ikke blir brukt slik den skal.  

 

Svekkelse av demokratiske rettigheter og den globale pandemien er to av mange grunner til at 

menneskerettighetene fortsatt er viktige og aktuelle i dag. Det er ikke slik at vi kan ta 

rettighetene og frihetene vi har for gitt. For å kunne kjempe for menneskerettighetene er det 

viktig at alle mennesker har kjennskap til dem (Ekeløve-Slydal, 2014). Osler (2016) skriver at 

«people need to know they have rights in order to claim them» (s. 119). Derfor er 

menneskerettighetsundervisning et svært viktig tema, fordi kunnskap om menneskerettigheter 

er nødvendig for at rettighetene skal bli opprettholdt og kjempet for.  

 

1.2 Formål med studien 

Studien bygger på en tidligere masteroppgave av Berthine Skogli Lillestrøm (2016), som 

omhandler menneskerettigheter og lærebøker. Målet med denne tidligere studien var å 

undersøke lærebøker i samfunnsfag, og deres framstillinger av menneskerettigheter. Derfor er 

denne studien ment til å utvide perspektivene rundt menneskerettigheter, ved å ta et skritt 

videre fra lærebøker og over til lærerne og undervisningen i skolen. Formålet er derfor å 

undersøke hvordan lærere ser på menneskerettighetsundervisning og deres perspektiver på 

hvordan slik undervisning kan gjøres nært og engasjerende for elevene. Videre er formålet 

med masteroppgaven å gjøre lærere bevisste på hvordan de underviser i menneskerettigheter, 

og hvilke perspektiver de videreformidler til elevene.  

 

Menneskerettigheter er en del av kompetansemålene i samfunnsfag. Det er et tema som kan 

diskuteres både globalt og lokalt, og som inneholder mange viktige verdier, som demokrati, 

ytringsfrihet, religionsfrihet og likeverd. I tillegg vil forskning på hva lærere gjør for å skape 

engasjerende og nær undervisning være overførbart til andre temaer og til undervisning 

generelt. Menneskerettighetene er ikke bare et kompetansemål i samfunnsfag, men er også en 

del av den overordnede delen av læreplanen. I tillegg kan temaet knyttes til det nye 

overordnede temaet «Demokrati og medborgerskap» i Fagfornyelsen. Menneskerettigheter er 

derfor ikke bare viktig i samfunnsfag, men for hele skolen. FN selv beskriver også at skolen 
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er en viktig arena for utvikling av menneskerettigheter. Derfor er det interessant og nyttig å 

studere menneskerettigheter, fordi det er nært knyttet til lærerpraksis og lærerprofesjonalitet.  

 

1.3 Problemstilling 

Oppgavens undersøker temaet menneskerettigheter i fellesfaget samfunnsfag i videregående 

skole. Med dette som bakgrunn, er studiens problemstilling som følgende: Hvilken holdning 

har lærere til menneskerettighetsundervisning i samfunnsfag, og hvordan kan de gjøre slik 

undervisning nært og engasjerende for elevene? 

 

Studien bygger på empiri fra fire lærere i den videregående skolen som underviser i 

fellesfaget samfunnsfag på Vg1/Vg2. For å kunne svare på problemstillingen har jeg valgt å 

bruke kvalitativ metode, med individuelle dybdeintervjuer av lærerne. Innholdsanalyse er 

brukt for å analysere dataene, for å kunne finne frem til en helhetlig forståelse av et spesifikt 

tema (Larsen, 2017, s. 113). 

 

Problemstillingen er delt i to: For det første ønsker jeg å undersøke lærernes perspektiver på 

menneskerettigheter MR og menneskerettighetsundervisning MRU. Denne delen handler 

om lærernes forståelse av menneskerettigheter, særlig knyttet til spørsmålet om 

menneskerettighetenes allmenngyldighet. Videre handler det om hvordan lærere underviser i 

temaet, og hvilke perspektiver de anser som viktige i menneskerettighetsundervisning. For det 

andre ønsker jeg å undersøke hvordan menneskerettighetsundervisning kan gjøres nært og 

engasjerende for elevene. Det handler om hvordan lærere kan knytte et komplekst tema til 

elevenes livsverden, slik at temaet blir forståelig for elevene.  

 

1.4 Oppgavens oppbygging 

Oppgaven har fem kapitler. Kapittel to beskriver det teoretiske rammeverket for oppgaven. I 

denne delen diskuterer jeg først de ulike perspektivene på menneskerettigheter, som særlig 

går ut på spørsmålet om universalitet. Videre presenterer jeg ulike syn på 

menneskerettighetsundervisning, før jeg til slutt beskriver hvordan undervisning kan gjøres 

nært og engasjerende for elevene.  

 

Kapittel tre handler om de metodiske valgene for studien og refleksjoner rundt disse. Jeg vil 

vise hvordan forskningsdesignet er bygget opp og hvordan analysen er gjennomført. Videre 
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vil jeg diskutere metodiske refleksjoner rundt reliabilitet, validitet, etiske betraktninger og 

egen forskerrolle. Kapittel 4 inneholder analysen av dataene, og er delt i tre deler. De tre 

delene kan knyttes til de tre inndelingene av teorien, med perspektiver på menneskerettigheter 

og menneskerettighetsundervisning i de første to delene, og diskusjon rundt hvordan 

undervisning kan gjøres nært og engasjerende i den tredje delen. Kapittel 5 består av en 

konklusjon der jeg sammenfatter funnene i studien, og til slutt diskuterer muligheter for 

videre forskning.  
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2 TEORI 

Menneskerettigheter er knyttet til det helt grunnleggende ved den norske skolen, og er derfor 

et svært viktig tema. Temaet er didaktisk interessant nettopp fordi de ikke bare er viktig i 

samfunnsfaget, men fordi det angår de normene og verdiene som skolen er bygget på. 

Verdiene er forankret i formålet med opplæringen i den overordnede delen av læreplanen: 

 

«Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, 

nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike 

religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017).  

 

Menneskerettighetene er dermed ikke bare et undervisningstema i samfunnsfag, men noe som 

også kommer igjen i andre temaer, og som kan ligge som et bakteppe i undervisningen 

(Koritzinsky, 2014, s. 97). Samtidig finnes det en rekke didaktiske utfordringer knyttet til 

menneskerettighetene. Derfor ønsker jeg i denne delen å undersøke ulike perspektiver på 

menneskerettigheter, som er et av rammeverket i analysen. Videre diskuterer jeg ulike 

forståelser av menneskerettighetsundervisning, og kritiske perspektiver på MRU i dag. 

Menneskerettighetsundervisning blir også knyttet til medborgerskap og teorien om det globale 

medborgerskapet. Til slutt beskriver jeg ulike læringsperspektiver og hvordan disse kan 

legges til grunn for om undervisning er nær og engasjerende.  

 

2.1 Menneskerettigheter 

Å skulle gi én enkel definisjon på hva menneskerettigheter er, er ikke enkelt. Det er fordi 

menneskerettighetsbevegelsen har mange ulike meninger og interne motsetninger rundt hva 

menneskerettigheter innebærer (Ekeløve-Slydal, 2014, s. 9). Noen teoretikere trekker fram 

menneskerettighetenes allmenngyldighet, hvor alle mennesker har rettigheter uavhengig av 

deres tilhørighet til stat eller gruppe (Donnelly, 1998, s. 18). Andre, derimot, legger vekt på 

de juridiske rettighetene, og særlig dem som er legitimert gjennom konvensjoner og avtaler 

(Høstmælingen, 2010, s. 10). Noen filosofer har også introdusert begrepet 

menneskerettighetsetikk, som handler om hvordan enkeltmennesker bør handle mot hverandre 

(Ekeløve-Slydal, 2014, s. 17). Dette perspektivet blir mer individrettet, i motsetning til de to 

foregående, som fokuserer mer på de overordnede rettighetene og statens ansvar.  



 7 

 

Menneskerettighetene har en sterk posisjon i verdenssammenheng, og de aller fleste land 

anerkjenner menneskerettighetserklæringen og ratifiserer FNs konvensjoner. Samtidig er det 

mye kritikk vedrørende om menneskerettighetene er universelle. Den moderne kritikken går 

ut på at menneskerettighetene er en vestlig oppfinnelse, som ikke passer for ikke-vestlige land 

(Ekeløve-Slydal, 2014, s. 243). Et annet problem er hvordan noen land unngår å ratifisere 

avtaler, og dermed ikke anerkjenner FNs konvensjoner som viktige. Dette gjelder særlig land 

som USA, som har stor makt i verden, men som likevel ikke har ratifisert mange av de store 

konvensjonene fra FN, blant annet Barnekonvensjonen (Osler, 2016, s. 7). I tillegg sliter 

mange land med å implementere rettighetene i nasjonal lovgiving (Høstmælingen, 2010, s. 

22). 

 

Menneskerettighetene må derfor vurderes fra flere perspektiver for å se hvordan ulike 

mennesker forstår begrepet. For det første er det viktig å legge vekt på at det er flere ulike 

syn, særlig når det gjelder universalitet og kulturrelativisme som handler om spørsmålet om 

menneskerettighetene skal tilpasses til ulike steder i verden. For det andre er Marie-Bénédicte 

Dembour (2010) sine fire kategorier om menneskerettigheter et verktøy for å forstå hvordan 

ulike akademiske tenkere oppfatter menneskerettighetene.   

 

2.1.1 Er menneskerettighetene universelle? 

Spørsmålet om menneskerettighetenes allmenngyldighet er en av flere utfordringer. Kritikken 

ble særlig lagt fram etter at Verdenserklæringen ble vedtatt i 1948, hvor land utenfor USA og 

Europa hevdet at erklæringen var bygget på vestlig tenkning og tradisjoner (Ekeløve-Slydal, 

2014, s. 244). Kritikerne hevdet at menneskerettighetene ikke uten videre kunne bli overført 

til andre land, fordi ulike land har ulike verdier og normer. Europa hadde tidligere kolonisert 

land i store deler av verden, og hadde satt standarden for hva som kjennetegnet «et godt 

samfunn». Nå var menneskerettighetene blitt en videreførelse av denne dominansen, hevdet 

kritikerne (Ekeløve-Slydal, 2014, s. 244). I tiårene etter Verdenserklæringen ble vedtatt ble 

stadig flere land selvstendige og frigjorde seg fra kolonimaktene. Det førte til økt 

nasjonalisme og mer fokus på hver gruppes egenart, og økte oppslutningen om kritikken av 

menneskerettighetenes allmenngyldighet (Ekeløve-Slydal, 2014, s. 244). 

 

Tanken om allmenngyldige rettigheter innebærer at det finnes en universell moral som gjelder 

for alle kulturer. Verdenserklæringen for menneskerettigheter er bygget på dette perspektivet 
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(FN, i.d). Grunntanken i kritikken fra kulturrelativister er at en universell moral ikke finnes, 

og at verden består av ulike samfunn med ulik kultur, religion og verdier. Det er derfor ikke 

mulig å enes om oppfatninger som skal gjelde for hele verden (Ekeløve-Slydal, 2014, s. 245). 

Selv om de fleste kulturrelativister ikke bestrider at det finnes noen normer som er like for 

alle mennesker, vil de likevel hevde at det er umulig å sammenfatte dette i 

menneskerettighetene. Hvert samfunn må ses innenfra for å avgjøre hvilke verdier som er 

viktige for dem. Når man prøver å lage felles normer vil man alltid være farget av den 

kulturen og bakgrunnen man selv kommer fra, og begrep kan tolkes svært ulikt i ulike land. 

For eksempel vil individets frihet bety noe helt annet i USA enn i Kina. Selv om vi bruker de 

samme ordene, vil de likevel bli tolket ulikt i ulike steder i verden (Ekeløve-Slydal, 2014, s. 

245-246).  

 

I lærerplanen legges det ingen føringer om hvorvidt lærere skal undervise med et 

universalistisk eller et relativistisk syn på menneskerettighetene. Det er imidlertid 

nærliggende å tro at lærerplanen og menneskerettighetene er skrevet på bakgrunn av 

Verdenserklæringens tanke om universell gyldighet. Men ettersom universalismen ikke er 

nevnt eksplisitt i lærerplanen, kan denne tvetydigheten føre til at enkelte lærere baserer 

undervisningen ut ifra hvor de selv befinner seg på dette spekteret. Lærere som har et 

kulturrelativistisk syn på menneskerettighetene kan trolig la dette komme til syne i 

undervisningen, noe som igjen kan forme elevenes meninger om temaet. Ettersom 

samfunnsfaget har som formål å gjøre elevene til engasjerte medborgere som deltar i 

samfunnet og i demokratiet, kan synet elevene har fått formidlet i klasserommet derfor få 

ringvirkninger videre ut i samfunnet. 

 

2.1.2 Dembours menneskerettighetsskoler 

Marie-Bénédicte Dembour (2010) hevder at akademiske tenkere kan deles inn i fire kategorier 

når det kommer til synet på menneskerettigheter. Dette er menneskerettighetsdiskurser som 

Dembour har konstruert basert på akademiske tekster og debatter om temaet. Inndelingen 

viser hvordan det er ulike meninger og diskurser som ligger til grunn når menneskerettigheter 

diskuteres, noe som også vil komme fram i analysen. Dembours (2010) fire skoler gjør rede 

for ulike grunnsyn av menneskerettigheter, og kan forklare læreres ulike forståelser av 

begrepet. Hvordan lærerne forstår menneskerettigheter vil videre påvirke 

menneskerettighetsundervisningen i skolen, noe jeg vil komme tilbake til i punkt 2.2. 
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Dembour (2010, s. 2) deler synet på menneskerettighetene inn i følgende fire kategorier, eller 

skoler, som hun selv kaller det: naturrettskolen, den deliberative skolen, protestskolen og 

diskursskolen. De fire skolene tar for seg synet på menneskerettigheter, spørsmålet om 

universalisme, lover om menneskerettigheter og hvordan de skal realiseres. Skolene er ikke 

nødvendigvis satte kategorier som beskriver enhver tankeprosess rundt menneskerettigheter, 

men mer fire idealtyper som identifiserer de vanligste tankene om menneskerettigheter 

(Dembour, 2010, s. 4).  

Naturrettskolen er trolig det vanligste synet på menneskerettigheter: at menneskerettigheter er 

rettigheter en har kun i kraft av å være menneske. Menneskerettigheter er sett på som gitt, noe 

mennesker har fra naturens siden. Men det er ulikt om en tenker at dette kommer fra naturen, 

gud, universet eller fra en annen overmenneskelig dimensjon. Derfor eksisterer 

menneskerettigheter uavhengig om de blir anerkjent i samfunnet eller ikke (Dembour, 2010, 

s. 3). Naturrettskolen mener altså at menneskerettigheter er universelle – de gjelder for alle 

mennesker i hele verden (Dembour, 2010, s.9). Videre er naturrettskolen tilhengere av 

menneskerettighetslover: Lover som inkorporerer menneskerettighetene er en naturlig 

forlengelse av at menneskerettighetene er gitt og naturlige (Dembour, 2010, s. 5). Dette 

gjelder for nasjonal lovgivning, men kanskje spesielt for internasjonale lover og 

konvensjoner, som er med på å underbygge tanken om at menneskerettigheter er for alle 

mennesker over hele verden.  

Den deliberative skolen ser ikke på menneskerettighetene som gitt, eller noe en har, men ser 

på det som politiske verdier som samfunnet velger å følge (Dembour, 2010, s. 3, s. 8). 

Menneskerettigheter er ikke gitt fra naturen, men er noe samfunn har blitt enige om. Denne 

skolen ønsker gjerne at menneskerettighetene skal være universelle, men at det vil ta tid. Det 

vil kunne skje hvis alle land ser at menneskerettighetene er den beste måten å sikre rettigheter, 

og den beste måten å bygge et samfunn på (Dembour, 2010, side 3), og menneskerettighetene 

kan bli universelle dersom hele verden godtar verdiene de er bygget på. Men om dette vil skje 

kan vi ikke vite (Dembour, 2010, s. 9). Menneskerettighetene er derfor ikke i seg selv 

universelle, og vil ikke bli det i den forståelsen som naturrettskolen forstår universalitet. Men 

menneskerettighetene vil kunne gjelde i hele verden dersom det er politisk enighet om det. 

Den deliberative skolen har derfor også stor tro på menneskerettighetslover. For dem er dette 

selve grunnlaget for menneskerettighetene (Dembour, 2010, s. 5-6). Menneskerettigheter 

finnes ikke uten at det er fastsatt og blitt enige om i lovgivningen. Samtidig er den 



 10 

deliberative skolen opptatt av om menneskerettighetene kun er for en begrenset gruppe eller 

del av samfunnet og ikke for hele det moralske og sosiale liv (Dembour, 2010, s.3). 

Den tredje skolen er protestskolen som særlig er opptatt av å adressere urettferdighet. For 

denne skolen er menneskerettigheter først og fremst til for å beskytte de svake, fattige og 

undertrykkede. Protestskolen utfordrer dermed samfunnet, spesielt til fordel for de svakeste 

(Demobour, 2010, s. 3). De som identifiserer seg med protestskolen er opptatt av å hele tiden 

kjempe for menneskerettigheter, siden ett gjennombrudd ikke vil gjøre slutt på all 

urettferdighet. Videre er de derfor opptatt av det konkrete i menneskerettighetene, og hvordan 

urettferdighet kan bekjempes i et samfunn. Denne skolen ønsker gjerne at 

menneskerettigheter skal inn i lovgivningen, men de er samtidig skeptiske, siden 

lovgivningen ofte favoriserer eliten, og ikke nødvendigvis er til for å kjempe for de 

undertrykkede (Dembour, 2010, s. 3). Fordi protestskolen mener at urettferdighet finnes 

overalt, viser det også til at menneskerettigheter har universell relevans (Dembour, 2010, side 

9). Når verden utvikler seg, vil måtene mennesker blir undertrykt på også forandre seg, og 

menneskerettigheter vil fortsatt ha relevans, selv om noen formuleringer kanskje må endres 

over tid (Dembour, 2010, s.9). 

Protestskolen har problemer med å forklare bakgrunnen og fundamentet til 

menneskerettigheter. Siden de er skeptiske til lovgivningen, kan de ikke basere seg på at det 

er en konsensus rundt lovgivningen av menneskerettigheter. I stedet lener de seg på idéen om 

at menneskerettigheter har tradisjoner og en historisk bakgrunn som gjør det relevant i dag 

(Dembour, 2010, s. 6-7). Protestskolen forstår menneskerettigheter som tilkjempet nedenfra 

og opp – det er grasrotbevegelser som har kjempet fram rettighetene. I likhet med 

naturrrettskolen vil også protestskolen være enig i at mennesker har menneskerettigheter. 

Forskjellen er at protestskolen ikke bare fokuserer på individets rettigheter, men også plikten 

til å beskytte og kjempe for andre sine rettigheter (Dembour, 2010, s. 8). Menneskerettigheter 

vil kun bli realisert ved at mennesker kontinuerlig kjemper for dem, ikke bare for seg selv, 

men også for andre. Protestskolen vil derfor tenke på menneskerettigheter som en utopi eller 

et prosjekt som alltid trengs å jobbes for (Dembour, 2010, s. 8).  

Den siste skolen, diskursskolen, mener at menneskerettighetene kun finnes fordi mennesker 

snakker om dem. Videre mener de derfor at menneskerettigheter ikke er gitt eller at de viser 

til et riktig svar eller et ideal. Likevel anerkjenner skolen at måten vi snakker om 

menneskerettighetene kan være viktig i politiske sammenhenger. Diskursskolen er særlig 
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skeptisk til begrensningene menneskerettighetene har, og særlig hvor fokusert de er på 

individuelle rettigheter (Dembour, 2010, s. 3). I tillegg er diskursskolen sterkt uenig med de 

tre andre skolene når det kommer til spørsmålet om universalitet. De er særlig imot 

naturrettskolens tanker om menneskerettigheter som noe naturgitt og universelt, fordi de selv 

hevder at moral vil være ulikt i forskjellige samfunn, både over tid og rom (Dembour, 2010, s. 

9). Generelt så kan vi si at diskursskolen ikke har troen på menneskerettigheter (Dembour, 

2010, s. 3). 

De fire ulike skolene kan brukes som et rammeverk for å forstå ulike læreres holdninger til 

menneskerettigheter. Som nevnt tidligere legger ikke læreplanen noen eksplisitte føringer på 

hvordan menneskerettigheter skal forstås. Det er derfor mulig at lærere har ulik forståelse av 

begrepet, noe som kan gjenspeiles i undervisningen. Særlig dersom lærerne er opptatt av å 

fremme sitt eget syn på menneskerettigheter, og ikke legger til grunn at det finnes ulike syn, 

vil elevene kunne få et smalt bilde av hva menneskerettigheter er, og hvordan det skal tolkes. 

Dembour (2010) sine menneskerettighetsskoler er derfor en måte å kategorisere lærernes 

ulike syn, og sette deres perspektiv i sammenheng med de teoretiske forståelsene av 

menneskerettigheter.   

2.2 Menneskerettighetsundervisning 

Menneskerettighetsundervisning har vært i fremmarsj de siste 25 årene. Dette er tydelig blant 

annet ved at FN erklærte perioden mellom 1995-2004 som det internasjonale tiåret for 

menneskerettighetsundervisning (Hjort & Djuliman, 2008; Bajaj, 2011). Både FN og 

Europarådet har lagt føringer og gitt råd om hvordan menneskerettighetsundervisning burde 

foregå. Begge organisasjonene legger vekt på menneskerettigheter som noe elevene skal 

kunne erfare, ikke bare lære noe om. Utgangspunktet for menneskerettighetsundervisning er 

at mennesket trenger å vite at en har rettigheter for å kunne gjøre krav på dem. Dette handler 

om kunnskap om rettighetene. I tillegg søker menneskerettighetsundervisning å gi elevene 

ferdighetene for å kunne realisere dem. Altså skal MRU gi elevene kunnskap om 

menneskerettigheter, men også gjøre elevene i stand til å bidra til å utvikle og opprettholde 

rettigheter i samfunnet. Menneskerettighetsundervisning har derfor som mål å utvikle 

elevenes holdninger, verdier og atferd, ikke bare tilegnelse av faktakunnskap.  

 

I motsetning til menneskerettighetserklæringen som ikke er bindende, kan 

menneskerettighetsundervisning lene seg på to bindende konvensjoner: Den internasjonale 
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konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (FN, i.d.2) og FNs konvensjon 

om barns rettigheter (FN, i.d.3). Den siste konvensjonen er særlig relevant for skoler, ettersom 

den fokuserer på hvilke rettigheter barn har. I tillegg er denne konvensjonen ratifisert av flest 

land (Osler, 2016, side 21). Selv om FNs konvensjoner er rettslig bindende er de avhengige av 

at de blir ratifisert av hvert land. Her er det interessant at USA verken har ratifisert Den 

internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, eller 

Barnekonvensjonen. Dette er problematisk fordi amerikanske barn ikke har krav på de samme 

rettighetene i land som har ratifisert konvensjonen.  

 

Menneskerettighetsundervisning som bygger på både kunnskap, erfaringer og kritisk tenkning 

kan knyttes til samfunnsfagets demokratiske dannelsesmandat. Dannelsesbegrepet handler 

både om å lære elevene opp til de kunnskapene og verdiene vi har i samfunnet, og om å 

utvikle elevenes evne til kritisk tenkning (Fjellstad og Mikkelsen, 2008). Samfunnsfaget har 

et særlig ansvar for å forvalte skolens demokratiske dannelsesmandat (Solhaug, 2006; 

Koritzinsky, 2014; Aarre, Børhaug & Christophersen, 2014). Dette henger sammen med 

menneskerettighetsundervisningen ved at undervisningen skal gi elevene både kunnskap, 

erfaringer og holdninger til menneskerettighetene. I tillegg er det flere teoretikere som 

fremmer et kritisk blikk på menneskerettighetsundervisningen, slik som Zembylas og Keet 

(2019) framstiller nedenfor.  

 

2.2.1 Menneskerettighetsundervisning i skolen 

Menneskerettighetene kan undervises direkte, som et eget emne, men også indirekte. 

Undervisning direkte om menneskerettigheter vil innebære undervisning om 

menneskerettighetserklæringen eller om rettigheter en selv har. I tillegg kan 

menneskerettighetene brukes som et verdigrunnlag eller et perspektiv som kommer opp i 

andre temaer i faget, i temaer som rettsvesen, konflikter og konflikthåndtering, flyktninger, 

likestilling, rasisme, ytringsfrihet, medier, fattigdom, internasjonalt samarbeid og så videre 

(Koritzinsky, 2014). 

  

Osler (2016) argumenterer for, i tråd med retningslinjer fra FN, at 

menneskerettighetsundervisning skal være utdanning om, gjennom og for 

menneskerettigheter (side 4). Utdanning om menneskerettigheter handler om å gi kunnskap 

og forståelse for normer og prinsipper i menneskerettighetene, hvilke verdier som ligger bak, 

og kunnskap om hvordan rettighetene beskyttes. Utdanning gjennom menneskerettigheter 
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innebærer at læring og undervisning skal skje på en slik måte at både elever og lærere skal 

oppleve respekt for de rettighetene man selv har. Til slutt vil utdanning for 

menneskerettigheter bety at elever får erfare hva det betyr å ha menneskerettigheter og får 

mulighet til å utøve sine rettigheter, og samtidig respektere og opprettholde andres rettigheter. 

(Osler, 2016, side 4-5; FN, i.d.1, art. 2.2) 

 

2.2.2 Ulike perspektiver på menneskerettighetsundervisning 

Det er flere ulike perspektiver på hvordan menneskerettigheter skal undervises, og særlig vil 

synet på menneskerettigheter, og om de er universelle eller ikke, påvirke undervisningen. I 

tillegg er Okafor og Agbawa (2001) kritiske til hvordan Vesten ofte ser på seg selv som 

moralsk bedre enn andre land, og hvordan dette påvirker MRU, noe som Osler (2016) og 

Zembyla og Keet (2019) også trekker fram i sin teori. Okafor og Agbawa, (2001, s. 566) og 

Osler (2016, s.6) kritiserer at mange vestlige nasjoner ser på menneskerettighetsbrudd som 

noe som bare skjer i andre deler av verden, og at brudd fra andre land er det som preger 

menneskerettighetsundervisningen.  

 

Det blir ofte satt et skille mellom det Okafor & Agbawa (2001, s. 566) kaller «himmelske» 

vestlige nasjoner og «helvete»-land i det globale sør, hvor en konsekvens blir at landene i sør 

hevdes å ha større behov for menneskerettighetslover og internasjonale organisasjoner som 

holder dem ansvarlige (Osler, 2016, s. 6-7). Dette kommer tydeligere fram ved at USA ikke 

har ratifisert flere av FNs konvensjoner, med det argumentet at de ikke «trenger det» (Osler, 

2016, s. 7). Osler (2016, s. 7) på sin side kritiserer USAs forklaringer, og hevder at det er 

svært problematisk at USA ikke signerer avtaler, og dermed unnlater å beskytte sine 

innbyggere i deres lover.  

 

Videre er Zembylas og Keet (2019, s. 34) enig med Okafor & Agbawa (2001) og Osler (2016) 

om at det ofte blir satt et skille mellom himmel og helvete, den vestlige verden mot det 

globale sør, hvor den ene parten respekterer menneskerettighetene og den andre bryter dem. 

Dette hevder han er et resultat av at menneskerettigheter er bygget på vestlige tradisjoner 

(Zembylas & Keet, 2019, s. 34). Han mener menneskerettigheter over tid har blitt anerkjent 

som universelle normer, men den historiske bakgrunnen indikerer at menneskerettigheter er et 

konsept laget av de vestlige landene (Zembylas & Keet, 2019, s. 34). Dette bruker han som et 

argument for hvorfor han er kritisk til at menneskerettighetene er universelle, noe som også 

fører til kritikk av dagens menneskerettighetsundervisning (Zembylas & Keet, 2019, s. 34).  
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Selv om Osler (2016) er kritisk til hvordan menneskerettighetsundervisning er i dag, er hun 

enig med FN i at undervisning skal foregå om, gjennom og for menneskerettigheter. Etter 

hennes syn er utdanning om rettigheter basert på at elevene skal få kunnskap om hva 

menneskerettighetene er. Undervisning om rettigheter handler altså kun om formidling av 

kunnskap og forståelse for menneskerettighetene (Folkvord, Eikås, Trana & Amnesty 

International Norge, 2002, s. 5-6). Osler (2016) argumenterer for at elevene skal forstå 

hvordan avgjørelser fra myndigheter som er valgt av folket ett sted kan ha stor innflytelse i en 

annen del av verden. Menneskerettigheter handler derfor om rettigheter og brudd både i eget 

land, men også på globalt plan (Osler, 2016, s. 24). Selv om hun er kritisk til at undervisning 

ofte baserer seg på menneskerettighetsbrudd i andre land, er hun ikke mot at dette skal 

undervises om. Samtidig er det viktig at det ikke kun fokuseres på menneskerettighetsbrudd, 

men elevene må også få utforske de positive sidene ved menneskerettigheter og hvordan de 

påvirker hverdagen (Osler, 2016, s. 24). Undervisning om rettigheter må derfor lære elevene 

om hvilke rettigheter som finnes og om hvordan de blir brukt i kampen for rettferdighet, og 

ikke minst hvordan dette påvirker elevenes egne liv (Osler, 2016, s. 24). Hvis elever skal ha 

mulighet til å kjempe for rettferdighet og menneskerettigheter, trenger de kunnskap om hva 

som faktisk inngår i menneskerettighetene, og MRU må derfor gi mulighet for å studere og 

forstå dette (Osler, 2016, s. 24). 

 

Undervisning gjennom rettigheter innebærer, slik Osler (2016) ser det, opplevelser, 

ferdigheter og holdninger til menneskerettighetene. Elevene som blir undervist om rettigheter, 

skal også få oppleve at deres egne rettigheter blir overholdt og respektert i deres verden, både 

i skolen og i samfunnet generelt. Elever vil raskt se urettferdigheten ved å bli undervist om 

rettigheter hvis de selv ikke opplever å ha slike rettigheter (Osler, 2016, s. 28). Undervisning 

gjennom rettigheter handler også om å gi elevene ferdigheter til å forsvare egne 

menneskerettighetene (Folkvord et al., 2002; Bajaj, 2011).  

 

Til slutt mener Osler (2016) at elever også skal ha undervisning for rettigheter. For å kunne 

gjøre krav på de rettighetene en har, trenger man å ha kunnskap om rettigheter og å forstå 

dem. Men Osler (2016, s. 119) mener at kunnskap og ferdigheter ikke er nok; elever skal også 

lære å kjempe for rettigheter og for en større rettferdighet. Undervisning for rettigheter søker 

derfor at elevene blir aktive i deres samfunnsdeltagelse. Følgelig trenger elevene å få erfaring 

med ulike perspektiver og oppøve kritisk tenkning (Stray, 2012). Ved å undervise på en slik 
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måte vil elevene erfaring med ulike syn på menneskerettigheter, og kan forstå at MR er et 

debattfelt som kan tolkes ulikt. Dersom lærerne i min studie er opptatt av å videreføre sitt eget 

syn på menneskerettigheter, vil ikke dette fremme ulike perspektiver og kritisk tenkning. 

Dette henger sammen med «citizenship» og medborgerskap-begrepet, som jeg vil komme 

tilbake til senere. 

 

Et annet perspektiv på menneskerettighetsundervisning kommer fra Zembylas og Keet 

(2019). De er svært kritisk til dagens MRU, og hevder at det trengs et mer kritisk blikk. Det 

starter med å være kritisk til menneskerettighetene i seg selv (Zembylas & Keet, 2019, s. 10), 

særlig at de er bygget på vestlige verdier, og dermed ikke direkte kan overføres til alle land 

(Zembylas & Keet, 2019, s. 11). Fordi MRU er fremmet av FN, som er den samme aktøren 

som står bak menneskerettighetene, så gjør det MRU mindre kritisk, hvor man tar for gitt at 

prinsippene til FN er sanne, hevder han (Zembylas & Keet, 2019, s. 11). Undervisning om 

menneskerettigheter skal likevel ikke bli forkastet, men han foreslår heller en kritisk 

menneskerettighetsundervisning som han kaller critical human rights education, eller CHRE 

(Zembylas & Keet, 2019, s. 17). Zembylas og Keet (2019, s.10) argumenterer for at enhver 

pedagogisk praksis skal gi rom for det kritiske, for å kunne gi nye forståelser til elevene, og 

derfor må også menneskerettighetsundervisningen bli mer kritisk. De sannhetene som er 

akseptert om menneskerettighetene må bli utfordret, ikke bare i samfunnet, men også i 

klasserommet (Zembylas & Keet, 2019, s.10).  

 

På dette området skiller Zembylas og Keet (2019) seg fra Oslers (2016) tanker om 

menneskerettighetsundervisning. Selv om de begge er kritiske til den undervisningen som 

finnes i dag, så avviser ikke Osler (2016) grunntankene i menneskerettighetene. Osler (2016) 

mener at menneskerettighetene er universelle, og grunnleggende for alle mennesker, mens 

Zembylas og Keet (2019) er kritisk til dette og ønsker at menneskerettighetsundervisningen 

også skal inneholde et kritisk blikk på selve menneskerettighetene.  

 

2.3 Medborgerskap 

Hittil har jeg belyst hvordan menneskerettighetsundervisningen både handler om kunnskap og 

forståelse om rettigheter, og om hvordan elevene skal få holdninger, verdier og ferdigheter 

knyttet til dem. Teorien om undervisning om, gjennom og for rettigheter er med på å fremme 
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kunnskap om de ulike delene av menneskerettighetene. I tillegg kan undervisning for 

menneskerettigheter knyttes til medborgerskap, også på globalt plan.  

 

2.3.1 Ulike forståelser av medborgerskap 

Medborgerskap kan defineres på ulike måter, men handler i utgangspunktet om å leve i 

fellesskap sammen med andre (Stray, 2012, s. 21). Begrepet kan også defineres i henhold til 

fire dimensjoner, slik som Stokke (2017, s. 194) definerer det. De fire dimensjonene knyttet 

til medborgerskap er: juridisk status, medlemskap, rettigheter og deltakelse (Stokke, 2017, s. 

194). Medlemskapsdimensjonen handler om tilhørighet i en gruppe. I utgangspunktet kan 

dette knyttes til tilhørighet i en stat, og på denne måten henge medborgerskap og nasjonalitet 

sammen (Stokke, 2017). Juridisk status definerer medborgerskap som en kontrakt mellom 

staten og innbyggerne, og som gir rettigheter og plikter (Stokke, 2017, s. 195). 

Medborgerskap blir her knyttet til begrepet statsborgerskap. Den tredje forståelsen av 

medborgerskap er knyttet til rettigheter, og henger også sammen med statsborgerskap ved at 

det innebærer hvilke rettigheter man har som medlem av en stat (Stokke, 2017, s. 196). 

Rettighetene består av både borgerrettigheter, politiske rettigheter og sosiale rettigheter. Den 

siste dimensjonen er medborgerskap som deltakelse. Dette handler om å ta en aktiv del 

samfunnet, og at kun gjennom denne dimensjonen vil man bli ordentlige medborgere (Stokke, 

2017, s. 197) Medborgerskap som deltakelse kan særlig knyttes til demokrati og ulike former 

for deltakelse i demokratiet.  

 

Denne dimensjonen er særlig interessant i skolesammenheng, også medborgerskap gjennom 

aktive medborgere. Innenfor den norske læreplanen, både i overordnet del og i samfunnsfaget, 

står ideen om aktive medborgere høyt (Kunnskapsdepartementet, 2013; 

Kunnskapsdepartementet, 2017). Elever skal gjennom skolen utvikle seg til å bli aktive og 

engasjerte deltagere i samfunnet. Læreplanen beskriver formålet med samfunnsfag blant annet 

ved følgende:  

 

«I eit demokratisk samfunn er verdiar som medverknad og likeverd viktige prinsipp. 

Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og oppslutning om 

grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling. Faget skal 

stimulere til og gje erfaring med aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). 
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Derfor kan det argumenteres for at medborgerskap som deltakelse, altså aktivt 

medborgerskap, er en av de viktigste formene for medborgerskap som blir fremmet i 

samfunnsfag og i den norske skolen.  

 

De tre andre definisjonene på medborgerskap er særlig knyttet til det nasjonale perspektivet. 

Samfunnsfag ble tidligere sett på som et nasjonsbyggende fag som skulle bidra til å fremme 

staten og de gjeldene verdiene i samfunnet (Børhaug, 2005, s. 172). Derfor ble 

medborgerskapsbegrepet i samfunnsfag også knyttet til et nasjonalt perspektiv. I dag kan det 

ikke lenger sies at samfunnsfaget kun er til for å fremme nasjonale forhold. Samtidig har det 

kommet flere andre dimensjoner av medborgerskap de siste årene, blant dem idéer om 

økologisk medborgerskap (Selboe & Sæter, 2018), og globalt medborgerskap (Frímannsson, 

2011). Altså har både samfunnsfaget og medborgerskapsbegrepet blitt mer utvidet.  

 

Osler og Starkey (2010), Osler (2016) og Hung (2012) hevder at undervisningen i 

medborgerskap ofte blir knyttet til en nasjonal sammenheng. Dersom menneskerettigheter 

knyttes til medborgerskap argumenterer Hung (2012) for at dette legger begrensninger på 

menneskerettighetsundervisningen, fordi menneskerettigheter i utgangspunktet eksisterer 

uavhengig av statsborgerskap eller medlemskap i en gruppe. Derfor mener Hung at 

menneskerettigheter og medborgerskap bør undervises hver for seg, siden medborgerskap 

handler mer om nasjonalstaten, mens menneskerettigheter er globale rettigheter. Samtidig er 

det ikke slik at menneskerettigheter kun er viktig på et globalt nivå. Menneskerettigheter er 

plikter staten har overfor sine innbyggere, og inngår derfor også på et nasjonalt nivå. Å 

opprettholde menneskerettighetene er derfor noe som må skje både på et lokalt, nasjonalt og 

globalt nivå. Derfor mener Osler og Starkey (2010) at menneskerettigheter kan knyttes til 

medborgerskap, men med en utvidelse av begrepet som vil omfatte mer enn bare 

nasjonalstaten. En måte å gjøre det på er å knytte menneskerettigheter til idéen om det globale 

medborgerskapet.   

 

2.3.2 Globalt medborgerskap 

Det globale medborgerskapet legger vekt på at mennesker ikke kun er medlemmer av en stat, 

men at hver og en er medlemmer av det globale samfunnet (Frímannsson, 2011). I en 

globalisert verden blir stater og mennesker stadig mer avhengig av hverandre. Problemer og 

konflikter går ofte på tvers av landegrenser, enten det er krig, konflikt, immigrasjon, og ikke 

minst klimakrisen. I et globalt fellesskap har alle et ansvar overfor hverandre, og dette 
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ansvaret kan sies å være knyttet til menneskerettighetene (Dower, 2003). Det globale 

medborgerskapet hevder at alle mennesker har et felles forpliktelse for menneskeheten, som 

går på tvers ulikheter på både lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Ved å utvide 

medborgerskapsbegrepet til å gjelde det globale nivå vil det betyr at alle har et ansvar for å 

beskytte menneskerettighetene, uavhengig av hvor en bor (Osler, 2016, s. 29). Dette bygger 

på  menneskerettighetsprosjektets anerkjennelse av at alle mennesker er like og at i det 

globale samfunnet er man gjensidig avhengig av hverandre (Osler, 2016, s. 29). I forbindelse 

med Dembours (2010) menneskerettighetsskoler kan idéen om det globale medborgerskapet 

særlig knyttes til protestskolen. Denne skolen fokuserer ikke bare på individets rettigheter, 

men også plikten til å beskytte og kjempe for andre sine rettigheter (Dembour, 2010, s. 8). 

Hver og en har derfor et globalt ansvar for å fremme menneskerettighetene og jobbe for en 

mer rettferdig verden, noe som det globale medborgerskapet også trekker fram. 

 

2.4 Den aktive eleven 

Både FN og EU legger vekt på at menneskerettighetsundervisning handler om noe mer enn 

bare faktakunnskap og kunnskap om menneskerettighetserklæringen. Dette er noe som også 

kommer fram hos teoretikerne Zembylas og Keet (2019) og Osler (2016). De hevder at 

undervisning skal være nært for elevene. De skal ikke bare få kunnskap om rettigheter, men 

også erfare at egne rettigheter blir opprettholdt. I tillegg mener Zembylas og Keet (2019) at 

elever må undervises med et kritisk blikk på menneskerettighetene. En slik undervisning om 

kunnskap og ferdigheter forutsetter at elevene er aktive i egen læring (Solhaug, 2006). Elever 

kan ikke være kritiske uten å ta en aktiv del selv – uten å reflektere og diskutere med andre. I 

tillegg vil aktive elever forstå sammenhenger og lettere kunne knytte ny kunnskap til 

kunnskap de allerede har, fordi de tar en aktiv del i å konstruere kunnskap og forståelse. På 

denne måten kan aktive elever lettere forstå komplekse temaer. Dette henger tett sammen med 

hvordan mennesker lærer og utvikler seg. 

 

Videre fremhever Solhaug (2006) at strategisk læring i samfunnsfag bør bygge på det nære og 

konkrete, og at læreren etter hvert kan trekke sammenhenger til det mer fjerne. I tillegg 

argumenterer han for at god undervisning bør «organiseres i meningsfulle helheter og gi rom 

for samtale og bruk av kunnskap» (Solhaug, 2006, s. 231).  
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2.4.1 Læringsteorier 

I denne oppgaven fokuserer jeg på menneskerettighetsundervisning og hvordan den kan 

gjøres nært og engasjerende for elevene. Det henger tett sammen med hva læring er. Elever 

lærer nemlig lettere dersom noe er relatert til deres egne erfaringer (Solhaug, 2006), og 

dersom det undervises på en god og engasjerende måte (Klette, 2013). Dette gjenspeiles i 

særlig to teorier om læring: den sosiokulturelle læringsteorien og den kognitive 

læringsteorien.   

 

Den sosiokulturelle læringsteorien ser på læring som noe som foregår mellom mennesker i en 

sosial kontekst, det vil si i samhandling mellom mennesker, og det forutsetter at eleven tar en 

aktiv del i læringsprosessen (Säljö, 2016). Det foregår et aktivt samspill mellom omgivelsene 

og barnet, og barnet er aktiv i sosialisering, utvikling og læring (Imsen, 2005).  

 

Den sosiokulturelle læringsteorien fokuserer altså på at læring først og fremst er kollektive 

prosesser som først skapes mellom mennesker, før det så går inn i individet som kunnskap 

(Säljö, 2016). I tillegg snakker den sosiokulturelle læringsteorien om «den nærmeste 

utviklingssonen» (Säljö, 2016). Det går ut på hva eleven kan lære med hjelp fra «en mer 

kompetent annen», som kan være en lærer, eller andre elever med den kunnskapen man ser 

etter. Den nærmeste utviklingssonen er hva man kan lære med litt støtte fra en slik person. 

Det vil si at det vi lærer må verken være for lett eller for vanskelig, men være oppnåelig med 

litt hjelp. For å gjøre det, må læring bygges på hva eleven allerede kan. I undervisningen om 

menneskerettigheter kan dette forstås som at ny kunnskap må etableres i samhandling med 

andre, og at det må gjøres relevant for den konteksten elevene befinner seg i. Det betyr å 

bruke eksempler som elevene forstår, og som de kan relatere seg til. Å undervise i en kontekst 

vil derfor si at norske elever vil forstå andre eksempler enn det kinesiske elever vil. Ved å 

relatere ny kunnskap til elevenes livsverden vil de lettere forstå komplekse tema og 

sammenhenger.  

 

Dette er noe som også kommer frem i den kognitive læringsteorien. Denne teorien fokuserer 

på hva som skjer i hjernen når vi lærer. Hovedidéen i den kognitive læringsteorien er at 

korttidsminnet er begrenset, og at målet med læring er at kunnskapen skal bli lagret i 

langtidsminnet (Säljö, 2016, s. 50). Teorien bygger på at mennesket først må fokusere på noe, 

som så går inn i korttidshukommelsen, før det bearbeides og kan nå inn til 

langtidshukommelsen. Det viktige i prosessen mellom korttidshukommelsen og 
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langtidsminnet er at den nye læringen må kobles på noe elevene allerede vet. Eksisterende 

kunnskap vil dermed støtte ny læring ved at hjernen trekker paralleller, ser kontraster eller 

lager sammenligninger for å huske ny kunnskap (Woolfolk, 2004, s. 167). Den nye 

kunnskapen fester seg til langtidsminnet og blir koblet til det barnet allerede kan. Ifølge Jean 

Piaget skjer dette på to måter: ved assimilasjon eller akkomodasjon (Säljö, 2016, s. 60). 

Assimilasjon vil si å tilpasse den nye kunnskapen til det man allerede vet, og de kognitive 

strukturene og skjemaene man allerede har (Säljö, 2016, s. 60). På den andre siden, når barnet 

møter kunnskap som ikke passer inn med det barnet allerede vet, så blir det lagd nye skjemaer 

og skjemaene i hjernen omorganiseres. Dette kaller Piaget for akkomodasjon (Säljö, 2016, s. 

60). Ved begge disse prosessene er hva barnet allerede kan med på å forme den nye 

kunnskapen. Ny læring vil bli påvirket av den eksisterende kunnskapen barnet kan, enten om 

det passer inn i de eksisterende skjemaene i hjernen eller ikke. Hva eleven vet og kjenner til 

fra før blir derfor viktig i undervisning og læring, og dersom læring skal være nært og 

engasjerende, må det knytte seg til elevens livsverden og den kunnskapen de allerede har. I 

menneskerettighetsundervisning vil dette bety at ny kunnskap må knyttes til hva elevene 

allerede forstår og kan noe om. Dette forutsetter at læreren kjenner elevgruppen, og dermed 

vet hva elevene kan, noe som også vil henge sammen med hva de er interessert i.  

 

Begge disse teoriene sier noe om at læring må knyttes til elevenes liv. Læring må altså gjøres 

relevant for elevene, og knytte seg til den kunnskapen de allerede har, og knyttes til den 

historiske, kulturelle og sosiale konteksten som eleven befinner seg i . Den sosiokulturelle 

læringsteorien hevder at det eleven lærer, avhenger av hvor en er i tid og rom. Læring og 

undervisning må derfor tilpasses, både i forhold til den konteksten elevene er i, og til hvilken 

elevgruppe man underviser. Undervisningen vil da naturligvis bli annerledes i Kina enn i 

Norge. Men også tilpasning til ulike elevgrupper i Norge blir viktig i disse forståelsene av 

læring. Elevene vil lettere kunne lære hvis ny kunnskap bygger på hva de selv kan, og bruke 

eksempler som står dem nært. Det å kjenne elevgruppen man har, vil derfor gjøre det lettere å 

undervise på en nær og forståelig måte. 

 

2.4.2 Nærhet til elevene 

Nærhet kan defineres på mange måter, men den mest naturlige definisjonen er geografisk 

nærhet. Samfunnsfagets begreper, som demokrati eller rasisme, kan være ganske fjerne 

begreper for elevene. Dermed er det å koble det abstrakte til det nære svært viktig i 

samfunnsfag (Solhaug, 2006). Det konkrete og nære er ofte lettere å forstå, enn det fjerne og 
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abstrakte, fordi det er fysisk nærmere elevene og deres forståelse. Undervisningen bør derfor 

ta utgangspunkt i dagliglivet, hvor elevene har en aktiv del, for eksempel ved å ha egne roller 

i nærmiljøet (Solhaug, 2006, s. 230). Etter hvert som elevene forstår mer, kan undervisningen 

bevege seg mot mer fjerne aspekter ved samfunnet. Dette betyr at undervisningen bør starte 

med hendelser og begreper som kan relateres til det lokale samfunnet, før det kan bevege seg 

opp til et nasjonalt og etter hvert globalt nivå. I tilknytning til menneskerettigheter vil det si at 

elevene bør få kjennskap til lokale og nasjonale rettigheter og brudd, før de lærer om 

hendelser utenfor Norge.  

 

Ryen (2017) argumenterer for at nærhet også kan forstås som aktualisering. Samfunnsfag er i 

stor grad knyttet til samtiden, og det er derfor naturlig at faget omhandler dagsaktuelle 

hendelser. I den forbindelse kan aktualisering forstås som at læreren tar tak i hendelser som 

utspiller seg i dag og trekke inn eksempler som lærebøker ikke kan (Ryen, 2017, s. 52). 

Undervisningen bør ta utgangspunkt i elevenes erfaringer, fordi læring skjer når ny kunnskap 

blir tilpasset det man kan fra før. Dette henger sammen med det kognitive perspektivet på 

læring som er nevnt over. Derfor hevder Ryen (2017) videre at aktualisering dermed er svært 

viktig for læring: «Aktualisering kan spille en viktig rolle både for læring og danning ved at 

man knytter elevers subjektive erfaringer til mer abstrakte og generelle begreper» (s. 52). 

Ryen (2017) argumenterer derfor at det ikke står noe i veien for å bruke hendelser fra andre 

steder i verden, som er langt unna geografisk, men som står nært i tid. Både globalisering og 

nye digitale hjelpemidler gjør at nyheter kan spres raskt, og hendelser andre steder i verden 

kan også oppleves nære og gi en følelsesmessig reaksjon her i Norge. En følelsesmessig 

reaksjon vil kunne skape mer innlevelse hos eleven (Koritzinsky, 2014), noe som igjen kan 

bidra til mer interesse og engasjement. Slik sett kan lærere som lykkes med å koble elevenes 

engasjement for aktuelle saker med faglige begreper skape større forståelse for samfunnsfag 

hos elevene (Ryen, 2017, s. 56).  

 

2.5 Tidligere forskning 

Dette delkapittelet tar for seg et utvalg av tidligere forskning på feltet. Fokuset ligger på de 

studiene som er gjort de siste ti årene, siden det er dette som er mest relevant for 

utdanningssystemet i dag. Det er ikke for å si at eldre forskning ikke er relevant, men ny 

forskning og nye reformer er bygget på den eldre forskningen. Studiene som blir diskutert i 

denne delen er derfor alle utført etter Kunnskapsløftet fra 2006.  
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I tidligere studier har det vært et fokus på de lavere trinnene med barneskole og 

ungdomsskole, og færre studier som viser til den videregående skolen (Vesterdal, 2016a). I 

tillegg er det få studier som direkte diskuterer menneskerettighetsundervisning. Mye av 

forskningen på feltet diskuterer begreper som medborgerskap og demokrati. En av disse 

studiene er The International Civic and Citizenship Education Study fra 2009 (ICCS), som var 

en internasjonal komparativ studie. Målet med studien var å få en oversikt og analysere 14-

åringers forståelse, kunnskap og kompetanse rundt demokrati og medborgerskap. Funnene i 

studien viser at lærere bruker ulike undervisningsmetoder, men at det er særlig lærerstyrt 

undervisning, gruppearbeid og fagprosjekter som dominerer. Videre fant studien at 

menneskerettigheter preger hele skolemiljøet, og blir diskutert i mange andre temaer som 

rasisme, konflikthåndtering og diskriminering. Mange skoler er også opptatt av 

Barnekonvensjonen, og legger ekstra fokus på dette på FN-dagen den 24.oktober.  

 

En annen del av feltet som har blitt studert, er lærerbokens plass i undervisningen. Blant annet 

finner Solhaug og Børhaug (2012) og Koritzinsky (2014) at lærebøker har en sentral plass i 

samfunnsfaget, og ofte er et styrende verktøy i undervisningen. Lillestrøm (2016) viser videre 

at dette også gjelder for menneskerettighetsundervisningen. Hennes masteroppgave fant at 

lærebøkene ofte henvender seg til leseren gjennom å bruke pronomen «vi», men det er først 

og fremst i en nasjonal kontekst, knyttet til demokrati og statsborgerskap. I sammenheng med 

en internasjonal kontekst derimot, blir det svært sjeldent henvist til leseren, noe som kan føre 

til at elevene i liten grad blir sett på som globale medborgere.  

 

Lillestrøm (2016) og Vesterdal (2016a) er dem som direkte studerer konseptet 

menneskerettighetsundervisning i en norsk kontekst. Vesterdal sin doktoravhandling fra 2016 

undersøker menneskerettighetsundervisningens rolle i norsk skole, og hvordan og hvorfor 

MRU blir praktisert. Studien analyserer både skolens styringsdokumenter, og dybdeintervjuer 

med samfunnsfaglærere i videregående skole. Vesterdals (2016a) funn er at 

menneskerettigheter er en del av verdigrunnlaget i norsk skole, noe som er tydeliggjort i 

læreplanen og formålet med opplæringen. Videre fant han at 

menneskerettighetsundervisningen fokuserer på menneskerettighetsbrudd i en internasjonal 

kontekst. Studien viser derfor at elevenes egen kontekst blir ekskludert og at det ikke skaper 

rom for aktiv deltagelse eller kritisk tenkning. 
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Lillestrøm (2016) og Vesterdal (2016a) sine studier legger grunnlaget for hva denne oppgaven 

videre vil undersøke. Noen av konseptene og teoriene som er brukt sammenfaller med de to 

studiene. Utvalget er derimot annerledes. Lillestrøm (2016) undersøkte lærerbøkenes rolle i 

undervisningen, og deres forståelse av menneskerettighetsundervisning. Vesterdal (2016a) sitt 

utvalg var lærere i videregående opplæring, samt analyse av skolens styringsdokumenter. 

Denne studien vil også bruke lærere fra videregående skole, men utvalget er hentet fra en 

annen del av landet. Videre vil studien dra menneskerettighetsundervisning et skritt videre, 

ved å undersøke hvordan MRU kan gjøres nært og engasjerende for elevene.  
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3 METODE 

Dette kapittelet tar for seg forskningsmetoden som er brukt i dette prosjektet. Målet med 

oppgaven er å finne ut av hvordan lærere underviser i menneskerettigheter, og hvordan det 

kan gjøres nært og engasjerende for elevene. Jeg har til nå vist til den teoretiske bakgrunnen 

for prosjektet, samt tidligere forskning på temaet. Videre vil dette kapittelet gi innsikt i mine 

metodiske valg, datamaterialet og forskningsprosjektets design. Kapittelet vil gi innsikt i 

prosessen og bakgrunnen for valgene som er tatt, i tillegg til å vise til utfordringer ved 

studien. Først vil jeg begrunne metoden som er brukt, utvalget for studien, og innsamling av 

data. Så vil jeg forklare og diskutere analyseprosessen av dataene. Til slutt vil jeg gå inn på 

metodiske refleksjoner ved å diskutere studien opp mot validitet, reliabilitet og etiske 

betraktninger.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Valg av metode henger tett sammen med problemstillingen for oppgaven (Everett & Furseth, 

2012, s. 128). Oppgavens formål er å undersøke og forstå læreres syn og praksis knyttet til 

menneskerettighetsundervisning, og hvordan slik undervisning kan gjøres nært og 

engasjerende for elevene. Studien søker dermed å utforske lærernes tanker og praksis, og 

deres subjektive oppfatning av hva menneskerettigheter og menneskerettighetsundervisning 

er. Derfor har jeg valgt en kvalitativ metode, med semi-strukturerte intervjuer med lærere. 

Kvalitativ forskning baserer seg på få enheter, men med mer dybde i dataene (Larsen, 2017). 

Gjennom intervjuer kan forskeren få innsikt i intervjuobjektets erfaringer, opplevelser og 

tanker (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 42).  

 

3.1.1 Intervju som metode  

Metoden som blir brukt i forskning henger som nevnt tett sammen med tema og 

problemstillingen i studien (Everett & Furseth, 2012, s. 128). Metoden forskeren velger å 

bruke skal ikke velges fordi det er bekvemmelig, eller en metode forskeren liker, men fordi 

den valgte metoden vil gi de beste svarene på forskningsspørsmålet (Kvale & Brinkmann, 

2015 s. 135). Ifølge Kvale og Brinkmann (2015, s. 135-136) er forskningsspørsmål som 

starter med ordet «hvordan» godt egnet for kvalitative intervjuer. Spørsmål om «hvor mye» 

kan bedre forklares ved bruk av kvantitative metoder (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 136). Jeg 

ønsket med denne oppgaven å få innsikt i læreres forståelse og tanker om 

menneskerettighetsundervisning, og refleksjoner rundt hvordan slik undervisning kan gjøres 
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nært og engasjerende for elevene. En slik innsikt vil være mulig å få gjennom individuelle 

dybdeintervjuer. Intervju er i all hovedsak en samtale mellom to personer som snakker om et 

tema, med det hensikt om å skaffe fyldig informasjon om en persons egne opplevelser, tanker 

og erfaringer (Dalen, 2004, s. 15). Samtidig er intervju mer enn bare en samtale, for den har 

en hensikt, og ofte en viss struktur (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 42). 

 

3.1.2 Utvalg 

Utvalget i studien består av fire samfunnsfagslærere ved fire videregående skoler i Oslo. Alle 

lærerne underviste, eller hadde tidligere undervist, i fellesfaget samfunnsfag i VG1. Kravet til 

rekrutteringen og utvalget var derfor at lærerne var samfunnsfaglærere, som hadde undervist i 

fellesfaget samfunnsfag det skoleåret jeg intervjuet, eller hadde undervist i faget i løpet av de 

siste to årene. Oppgaven bygger på et tema som ikke nødvendigvis forandrer seg fra år til år, 

og derfor har jeg inkludert én lærer som ikke underviste i samfunnsfag VG1 akkurat dette 

skoleåret, men hadde undervist i det for kort tid siden.  

 

Denne studien er bygget på en tidligere masteroppgave om menneskerettigheter og lærebøker 

av Berthine Skogli Lillestrøm (2016). Siden min studie er en videreførelse av denne, virket 

det hensiktsmessig å bruke et noenlunde likt utvalg. Dersom jeg hadde brukt et helt annet 

utvalg enn Lillestrøm (2016), så ville konteksten vært annerledes, og de to studiene ville stått 

mer uavhengig av hverandre. Lillestrøm (2016) sin masteroppgave undersøkte lærebøker for 

fellesfaget samfunnsfag i Vg1, og undersøkte deres perspektiver på menneskerettigheter. Jeg 

valgte derfor også å forholde meg til det samme årstrinnet, ved å intervjue lærere som 

underviste i det samme faget.  

 

Rekrutteringsprosessen var til tider vanskelig, siden det ikke er alle lærere som ønsker å delta 

i forskning. Jeg kontaktet noen skoler i området, men fant raskt ut at det var lurt å benytte 

meg av kontakter jeg hadde for å få rekruttert informanter. Derfor kontaktet jeg lærere jeg 

kjente, elever på videregående, familiemedlemmer og familievenner som kunne ha noen 

kontakter inn mot videregående skoler i Oslo. Videre brukte jeg informasjon fra 

kontaktpersonene til å ta kontakt med aktuelle intervjupersoner. Dette ble gjort per e-post 

hvor jeg presenterte hvem jeg var, studien jeg holdt på med, og la ved informasjonsskriv og 

samtykkeskjema. Studien er derfor basert på et bekvemmelighetsutvalg, hvor de som ble 

intervjuet var lærere det var lettest å få kontakt med (Jacobsen, 2005). 

 



 26 

De fire lærerne underviste alle i samfunnsfag og språk. For å sikre deres anonymitet valgte jeg 

fire pseudonymer: Sebastian, Kristin, Øystein og Sarah. Det er variasjon i hvor lenge lærerne 

har undervist, noe jeg ser på som positivt for analysen, ettersom dette gir ulike perspektiver. 

Utvalget består av lærere som kun har jobbet i 1-2 år, helt opp til en av lærerne som hadde 

jobbet over 30 år i skolen. Lærere med lang erfaring kan ha interessante perspektiver som 

bygger på deres mange erfaringer i skolen, mens mer nyutdannede lærere ofte er mer 

oppdatert på forskning, siden de nylig har gått lærerstudiet.  

 

3.1.3 Innhenting av data 

Intervjuene ble gjennomført individuelt sammen med hver lærer på skolen de selv jobbet på. 

Tre av intervjuene var på egne rom på de ulike skolene, uten tilhørere. Intervju to, derimot, 

ble utført i biblioteket på skolen, siden det var det eneste ledige rommet. I biblioteket satt det 

noen elever, som kan ha hørt noe av samtalen, men det var ingen lærere tilstede. Varigheten 

på intervjuene varierte mellom 25 til 45 minutter, og jeg benyttet meg av en lydopptaker 

under intervjuet. Dette gjorde at jeg ble fristilt til å fokusere på hva lærerne sa, komme med 

oppfølgingsspørsmål, og notere dersom jeg ønsket det. Det gjorde at jeg kunne ta en mer aktiv 

rolle i intervjuet, og følge bedre med, noe som kan gi en bedre flyt i samtalen (Tjora, 2017, s. 

122).  

 

Intervjuene ble utført som semi-strukturerte, hvor jeg forholdt meg til en intervjuguide som 

jeg utviklet på forhånd i samråd med veileder. Et slikt intervju er fokusert på bestemte temaer, 

men hvor det er åpent for å følge opp med nye spørsmål underveis, som ofte er basert på 

hvilke svar og temaer som kommer opp under intervjuet (Dalen, 2004, s. 29). Intervjuguiden 

var på mange måter en forhåndslagd plan, men under selve intervjusituasjonen ble den mest 

brukt som en veiledning for samtalen. Under hele intervjuet stilte jeg oppfølgingsspørsmål og 

fulgte opp spor og sideveier som intervjuobjektet kom inn på. Samtidig førte intervjuguiden 

til at vi kom tilbake på tema, og at samtalen var innom de viktigste temaene jeg hadde sett ut 

på forhånd.  

 

Intervjuene var individuelle, og derfor var det viktig at intervjuobjektet kunne ha en samtale 

med meg, og ikke bare snakke til en vegg. Derfor er det viktig at intervjuobjektet føler seg 

trygg, og at jeg som intervjuer fokuserte på intervjuobjektet (Tjora, 2017, s. 122). Det varierte 

imidlertid hvor mye læreren snakket på eget initiativ, og hvor mange spørsmål jeg stilte for å 

få en flyt i samtalen. Intervjupersonene fikk derfor styre mye av samtalen selv, mens jeg som 
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intervjuer tilpasset meg den enkelte situasjonen. En konsekvens av dette er at samtalen noen 

ganger kan gå bort fra temaet jeg undersøkte, men siden jeg bygget intervjuet på en semi-

strukturert intervjuguide, kom vi alltid tilbake til temaet. Samtidig er det ikke nødvendigvis et 

mål i seg selv og alltid holde seg til riktig tema. Tjora (2017, s. 121-122) påpeker at det er 

viktig å etablere et avslappet intervju, der det er rom for digresjoner og tenkepauser. Det kan 

komme fram interessante kommentarer ved å ta noen sidespor, og derfor fikk lærerne snakke 

ganske fritt, men hvor det ble stilt spørsmål når det stoppet opp i samtalen.  

 

3.2 Analyse 

Analyse handler om å finne mønstre og sammenhenger (Larsen, 2017, s. 113). I kvalitative 

studier vil dataanalysen foregår gjennom hele prosessen, fordi fasene ofte går inn i hverandre. 

Allerede i intervjufasen vil forskeren analysere, fordi man hele tiden observerer, reflekterer og 

tolker det som blir sagt (Dalen, 2004, s. 62). Likevel kan vi si at det finnes en hovedfase i det 

å analysere også i kvalitative studier, som handler om koding, kategorisering og det å finne 

mønstre i dataene (Larsen, 2017, s. 113). Denne delen vil derfor vise hvordan analysen har 

foregått, gjennom koding og kategorisering, og beskrivelse av analysen. 

 

3.2.1 Transkripsjon, koding og kategorisering 

Etter datainnsamlingen var fullført transkriberte jeg intervjuene. Jeg utførte en ganske 

detaljert transkripsjon, hvor alle ord ble skrevet ned. I tillegg har jeg transkribert pauser og 

ord som «ehm» og «hm». Det vil si at jeg transkriberte onomatopoetikon, fordi det sier noe 

om hvordan intervjuobjektene formulerte seg, og kan være et tegn på om de var usikre, måtte 

da pauser og tenke seg om før de svarte (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 208). Samtidig er ikke 

pauser og bruk av «hm» og «ehm» det viktigste i denne konteksten. I intervjuer hvor 

forskeren skal få fram nyanser, følelser og lese mellom linjene, kan ord, uttrykk, tonefall og 

pauser være viktige nyanser å få fram (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 208). Intervjuene i dette 

forskningsprosjektet derimot, søkte å forstå meningen bak de ordene som blir sagt, og derfor 

er ordene det viktigste for analysen, ikke nødvendigvis alle pauser og usikkerheter. Jeg ønsket 

derfor å transkribere så ordrett som mulig, ettersom detaljer i språket kan få en betydning for 

analysen (Tjora, 2017).  

 

Etter transkriberingen av intervjuene startet koding og kategoriseringsprosessen. I arbeidet 

med kvalitative data, som her omfatter store mengder transkripsjoner, må dataene bearbeides 
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og omorganiseres for å gi mening (Boeije, 2010; Everett & Furseth, 2012). Analysen starter 

derfor med koding og kategorisering for å finne sammenhenger og mønstre i dataene, noe 

som videre gjør det mulig å forstå teksten på et mer fortolkende nivå (Dalen, 2004, s. 69). 

Koding handler om å sette merkelapper for å markere deler av teksten (Larsen, 2017, s. 115). 

Etter hvert vil forskeren sitte igjen med mange koder, som så må kategoriseres for at det skal 

bli forståelig og håndterbart. Det betyr at kodene settes sammen i grupper som er relevante for 

problemstillingen (Larsen, 2017, s. 115). Kodingen jeg gjorde var basert på det empiriske 

datamaterialet, noe som kan kalles en induktiv tilnærming (Larsen, 2017). Samtidig henger 

kodene også sammen med min forforståelse av temaet. Før intervjuene hadde jeg allerede lest 

noe teori, som kan påvirke hvordan kodingen og analysen ble gjort. Derfor kan det 

argumenteres for at jeg ikke brukte en ren induktiv metode, men det som kan kalles 

abduksjon. Når forskeren bruker abduksjon veksler man mellom induktiv og deduktiv 

metode, mellom teori og empiri (Thagaard, 2013, s.197).  

 

Formålet med studien var å få en forståelse av intervjuobjektenes erfaringer og forståelser 

rundt menneskerettigheter. Derfor ønsket jeg særlig i analysen å identifisere likheter og 

forskjeller i deres opplevelser, og finne mulige mønstre. Kodingen startet derfor med en 

forenkling av datamaterialet ved å lese teksten, markere viktige ord og setninger, og lage 

merkelapper ved disse markeringene. I denne delen brukte jeg både deskriptive koder, som 

beskriver hva som står i teksten, og fortolkende koder, som gir uttrykk for egen tolkning av 

teksten (Larsen, 2017, s. 115). Videre samlet jeg kodene og grupperte dem i kategorier. 

Kategoriene var noen få overordnede temaer som var viktige for problemstillingen. I 

utviklingen av kategorier brukte jeg noen begreper tilknyttet teori og menneskerettigheter. Jeg 

begynte med kodene «menneskerettigheter», «menneskerettighetsundervisning» og «nærhet 

og engasjement», siden dette er kategorier som går ut fra problemstillingen. Dette var 

kategorier jeg hadde sett meg ut på forhånd, før hoveddelen av analysen startet. Samtidig var 

det et samspill med det empiriske materialet, og kategoriene ble derfor justert etter hvert. Jeg 

fant raskt ut at lærerne forteller mye om elevene sine, og at dette handlet om mer enn det de 

første kategoriene dekket. De kategoriene jeg kom fram til etter hvert var da «syn på MR», 

«MRU», «engasjement», «nærhet til elevene», samt «elevgruppen», som kom til på slutten av 

analysearbeidet. Kategoriseringen ble gjort manuelt på data, hvor jeg lagde et skjema med 

kategoriene i den vertikale rekken og de ulike intervjuene på den horisontale rekken. Et slikt 

skjema kan også kalles en matrise (Grønmo, 2004, s. 275). Transkripsjonene ble så delt opp, 

for så å lime ulike sitater inn i skjemaet. På denne måten omorganiserte jeg materialet for å 
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lage ny mening og se sammenhenger man ellers ikke ville ha gjort (Larsen, 2017, s. 116). 

Skjemaets oppbygging gjorde at jeg kunne reflektere over sammenhenger både innad i 

kategoriene og på tvers av intervjuene. Denne prosessen fra transkripsjoner til koding og 

kategorisering innebær tolkning av materialet. Det er fordi forskeren selv må ta avgjørelser på 

hva som er viktig. Derfor er det også nærliggende å tenke at andre ville ha kodet og 

kategorisert annerledes (Larsen, 2017, s. 116).  

 

3.2.2 Analysen 

I analyseringen av dataene har jeg benyttet meg av en innholdsanalyse, hvor målet er å finne 

frem til en helhetlig forståelse av noen spesifikke forhold (Larsen, 2017, s. 113). En 

innholdsanalyse starter som oftest med koding og kategorisering av dataene, noe jeg har 

beskrevet over. Jeg begynte analysen med kategorier som var hentet fra teori, altså en 

teoridrevet innholdsanalyse. Etter hvert som jeg kategoriserte og kodet dataene, kom det fram 

at jeg trengte flere koder. Sånn sett er analysen også induktivt formet, fordi kategorier har 

kommet frem med utgangspunkt i transkripsjonene, noe en konvensjonell innholdsanalyse 

baserer seg på. Selv om jeg hadde noen kategorier fra starten av begynte jeg analysen med å 

lese gjennom transkripsjonene flere ganger ord for ord. Basert på gjennomlesningene ble 

koder utviklet, og deretter satt sammen med kategoriene. Underveis i arbeidet ble kodene 

revidert, og noen ble tatt bort, mens nye koder og kategorier kom til basert på hva som kom 

fram i transkripsjonene (Hshei & Shannon, 2005). Jeg har derfor vekslet mellom en 

konvensjonell innholdsanalyse og en teoridrevet innholdsanalyse. 

 

Framstillingen av analysen er først og fremst temasentrert (Thagaard, 2013). Analysen er delt 

opp i tre deler, basert på synet på menneskerettigheter, perspektiver rundt 

menneskerettighetsundervisning, og nærhet og engasjement til elevene. Sitater er, som nevnt 

tidligere, satt inn i et skjema, også kalt en matrise, for å systematisere dataene (Grønmo, 2004, 

s. 275). Matrisen muliggjør en analyse på tvers av intervjuene, som kan gi en samlet forståelse 

av temaene (Grønmo, 2004, s. 277). En svakhet ved å bryte opp intervjuene på denne måten 

er at forskeren kan miste synet av konteksten for hvert intervju. Samtidig er hensikten med en 

innholdsanalyse å få en helhetlig forståelse av et tema (Larsen, 2017, s. 113). Ved å dele 

empirien opp og pusle det sammen til noe nytt, kan forskere lettere se sammenhengen mellom 

det de ulike intervjuobjektene har sagt og teorier som utsagnene kan knyttes opp til. I tillegg 

vil sammenhenger på tvers av intervjuene være lettere å få øye på ved å bryte opp teksten og 

bruke en matrise som verktøy.  



 30 

 

3.3 Metodiske refleksjoner 

I dette avsnittet vil jeg diskutere studiens styrker og svakheter, hvor fokuset er refleksjoner 

rundt forskerrollen, validitet og reliabilitet, samt etiske betraktninger. I kvalitativ forskning 

finnes det ingen fasit for hvordan tekst skal analyseres (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 234). 

Hvilke verktøy forskeren bruker er derfor avgjørende for hvordan analysen blir. Derfor er det 

viktig at forskningen er transparent. Jeg har i denne oppgaven lagt vekt på å forklare de 

analyseverktøyene og beslutningene som er tatt i bruk i prosessen, slik at det skal være mulig 

for andre forskere å forstå hvordan analysen har foregått, og om mulig ta den i bruk selv.  

 

3.3.1 Validitet 

Når man diskuterer validitet er man først nødt til å dele opp begrepet i to undergrupper: indre 

og ytre validitet. Førstnevnte handler om i hvilken grad resultatene kan sies å være gyldige for 

det utvalget forskeren har brukt, og for det temaet som er undersøkt (Tufte, 2011; Johnson, 

2013). Ved å bruke sitater og eksempler fra det kvalitative materialet styrker forskeren den 

indre validiteten. Typisk vil man si at den indre validiteten er sterk dersom deltakerne kan 

kjenne seg igjen i forskerens fremstilling av resultatene. 

 

Hvorvidt resultatene kan generaliseres er knyttet til ytre validitet (Tufte, 2011; Johnson, 

2013). Det handler om resultatene kan gjelde for flere enn bare selve utvalget i studien. Ytre 

validitet kan være krevende å få til i kvalitativ forskning, da man ofte bruker et lite utvalg. En 

svakhet ved denne studien var at det kun var fire lærere som ble intervjuet, noe som er et lite 

utvalg. I et så lite utvalg vil hver lærer påvirke forskningen i stor grad. Videre valgte jeg ut 

lærere på bakgrunn av hva som var tilgjengelig. Det kan tenkes at det er en viss type lærere 

som er interessert i å delta i forskning. I tillegg kan få variabler utgjøre en stor forskjell, for 

eksempel ved at det var én lærer som i utgangspunktet var svært interessert i 

menneskerettigheter, og derfor kunne mye om temaet både i og utenfor skolen. Med et så lite 

utvalg vil slike nyanser ha en stor påvirkning. Ved å bruke et større utvalg kunne det tenkes at 

det hadde vært mulig å generalisere mer til andre deler av befolkningen, selv om forskere 

alltid må være forsiktig med å generalisere kvalitativ data (Kleven, 2014; Larsen, 2017). Dette 

står i motsetning til kvantitativ forskning, der man gjerne bruker større utvalg, som ofte er 

randomisert, nettopp for å kunne generalisere. Med få informanter kan utvalget være sårbart, 

og resultatene i studien avhenger av hva som kommer fram i få intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 289). Utvalget er ikke randomisert, men kan kalles et 
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bekvemmelighetsutvalg. Det er både fordi alle informantene kom fra samme sted, og at jeg 

brukte egne kontakter for å få tak i informanter. Derfor kan det være vanskelig å generalisere 

til andre utvalg, som underviser i ulike miljøer og kan ha andre utfordringer.  

 

3.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebærer hvor pålitelige dataene er (Johnson, 2013; Everett & Furseth, 2012). 

Også dette begrepet kan deles i to kategorier; indre og ytre reliabilitet. Indre reliabilitet 

handler om hvorvidt andre forskere kan bruke de samme begrepene og kategoriseringen som 

forskeren har brukt (Tufte, 2011; Johnson, 2013). Gjennom transparens i intervjuguiden, 

koder som er brukt og hvordan disse er kategorisert vil forskere kunne styrke den indre 

reliabiliteten. Den ytre reliabiliteten går ut på om det er mulig å oppdage samme fenomen i en 

tilsvarende studie, og om det er mulig å bruke de samme begrepene i andre situasjoner (Tufte, 

2011; Johnson, 2013).  

 

I kvalitative studier er det samtidig viktig å ta i betraktning at det ikke er mulig for en annen 

forser å oppnå akkurat de samme resultatene som en annen. Det skyldes at kvalitative metoder 

krever mye fortolkning, noe som vil være preget av den individuelle forskeren (Johannessen, 

Tufte & Christoffersen, 2010, s.55, s. 229). For å kunne komme så tett opp til den samme 

forståelsen er det derfor viktig å beskrive analyseprosessen i oppgaven, slik jeg har gjort over, 

og reflektere over egen rolle som forsker, slik jeg vil gjøre i neste avsnitt.   

 

3.3.3 Forskerrollen 

I forskning er det viktig å være bevisst sin egen rolle. Dette er både knyttet til egne 

forforståelser av temaet, antagelser før intervjuene, og hvordan forskeren kan påvirke 

intervjusituasjonen. Hvilke forforståelsen forskeren har før studien starter vil være med på å 

forme prosjektets retning, særlig i den første delen av arbeidet (Dalen, 2004, s. 18). Temaet 

for oppgaven er i utgangspunktet valgt fordi jeg hadde interesse i feltet fra før av. I tillegg var 

utformingen av intervjuguiden preget av det jeg visst noe om fra før, i tillegg til noe teori jeg 

hadde undersøkt før forskningen startet. Før intervjuene hadde jeg også noen antagelser om 

hva som kunne komme fram. En av antagelsene var at mange lærere ville snakke om brudd på 

menneskerettigheter, og lite om opplæring i rettigheter. Dette henger sammen med artikler jeg 

har lest tidligere, og erfaringer fra lærerutdanningen. Samtidig gjør det at jeg som forsker ikke 

har et like åpent sinn i starten av arbeidet. Nettopp fordi forskeren har interesse av temaet og 
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visse antagelser på forhånd er det viktig at forskeren reflekterer rundt dette. Det er viktig at de 

antagelsene en har på forhånd ikke blir for førende i starten av arbeidet slik at «(...) funnene er 

et resultat av forskningen og ikke et resultat av forskerens subjektive holdninger» 

(Johannessen et al., 2010, s. 232). Ved å være mer bevisst på hva ens egne begrensninger er, 

kan det være lettere å forhindre at dette påvirker forskningen for mye, og få hjelp fra veileder 

og andre til hvordan temaet burde vinkles. Her kan også teori være med på å vinkle studien på 

riktig spor, særlig dersom forskeren studerer et fagfelt hvor det allerede er teorier og 

forskning. Samtidig er det viktig å påpeke at kvalitativ forskning aldri vil bli fullstendig 

nøytral, siden kvalitativ data alltid vil være preget av tolkning og analyse (Johannessen et al., 

2010, s. 232).  

 

3.3.4 Etiske betraktninger 

Forskning skal kun gjøres dersom informantene har gitt informert og fritt samtykke (Dalen, 

2004, s. 111). Det innebærer at informantene skal bli gjort kjent med studien, og bli informert 

om hvordan forskeren vil bruke personlige opplysninger og opplysninger om temaet som 

kommer fram i intervjuet. Deltakerne skal i tillegg være klar over at det til enhver tid er mulig 

å trekke seg fra prosjektet, uten at det har noen konsekvenser for dem selv (Dalen, 2004, s. 

111). Dette ble overholdt ved at jeg sendte informasjonsskriv til de potensielle kandidatene, 

hvor det også fulgte med et samtykkeskjema som informantene skrev under på før intervjuet 

begynte. I tillegg presiserte jeg i starten av intervjuet hva som var formålet med studien, og at 

deltakerne kunne trekke seg når som helst under studien. Videre er det viktig at prosjektet blir 

godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) før prosjektet settes i gang. Jeg sendte 

derfor inn meldeskjema til NSD, og fikk prosjektet godkjent før jeg startet 

innsamlingsprosessen.  

 

I en intervjusituasjon er det alltid en fare for at forskeren påvirker situasjonen (Dalen, 2004, s. 

105). Et intervju ansikt til ansikt gir flere muligheter enn for eksempel spørreskjema, men 

intervjuobjektet kan også bli påvirket av situasjonen. Maktrelasjonen mellom forsker og 

intervjuperson er ikke utgangspunktet symmetrisk (Tjora, 2017, s. 47-48). Forskeren går inn i 

lærerens verden og undersøker deres undervisningspraksiser. Det kan være sårbart å være i en 

intervjusituasjon hvor læreren skal snakke om seg selv og sitt eget arbeid (Dalen, 2004, s. 21). 

Lærere kan ønske å bli framstilt på en god måte, fordi det handler om deres eget yrke og 

hvordan de selv er som undervisere. Forskeren kan etablere enn trygg intervjusituasjon hvor 

lærere tør å være sårbare og ærlige, og fortelle om både gode og dårlige opplevelser. Likevel 
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kan det tenkes at noen informanter holder igjen i en intervjusituasjon, fordi de ikke vil 

fremstille seg selv i et negativt lys.  

 

Videre er det viktig at både lærer og skoler blir anonymisert. Ingen av informantene skal være 

mulig å kjenne igjen i forskningen. Dette er for å beskytte deltakerne i studien (Dalen, 2004, 

s. 113), slik at de ikke skal kjennes igjen eller være gjenstand for kritikk. I videreførelsen av 

dette skal datamaterialet og personlig informasjon behandles konfidensielt. Det betyr at 

samtykkeskjema med signatur skal oppbevares på et annet sted enn transkripsjonene. 

Transkripsjonene skal ikke kunne kobles til de enkelte informantene, og jeg lagde derfor 

koder og etter hvert pseudonymer på informantene. I stedet for å bruke informantenes navn, 

brukte jeg navnene Sebastian, Øystein, Kristin og Sarah. Disse navnene er også de som blir 

brukt i analysen. Under intervjuene ble det gjort lydopptak, som ble oppbevart i et kryptert 

program fra ILS, i henhold til NSDs forskrifter. Gjennom disse tiltakene er personvernloven 

ivaretatt.  
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4 ANALYSE OG DISKUSJON 

Analysen er strukturert i tre hoveddeler: Hvordan lærere forstår menneskerettigheter, hvordan 

lærere underviser i menneskerettigheter, og hva som skaper engasjement og nærhet for 

elevene.  

 

4.1 Syn på menneskerettigheter 

Sentralt for å forstå hvordan lærere underviser i tema «menneskerettigheter» er å undersøke 

deres egen bakgrunn og forståelse av menneskerettighetene og 

menneskerettighetserklæringen. Som nevnt tidligere vil lærernes personlige syn på 

menneskerettigheter ha betydning for hvordan undervisningen blir, og hva elevene lærer. Ut 

ifra intervjuene er det tydelig at lærerne har ulike syn på dette, hvor noen av lærerne ser på 

menneskerettigheter som universelle, mens andre er mer kritiske. Deltakerne fikk ingen 

spørsmål som direkte undersøkte om de så på menneskerettigheter som noe universelt eller 

ikke, eller hva som var deres syn på menneskerettigheter. Likevel kommer lærernes syn fram 

gjennom svar på andre spørsmål, hvor det er delte meninger mellom de fire lærerne.  

 

4.1.1 «Menneskerettigheter er først og fremst en vestlig oppfinnelse da» 

Øystein fra intervju 3 står særlig for tanken om at menneskerettigheter ikke er universelle, og 

at de må tilpasses til ulike steder i verden.   

 

(...) menneskerettighetene er først og fremst en vestlig oppfinnelse da. Og det er ikke 

så veldig naturlig for veldig mange andre land utenfor vesten å bruke dem som det vi, 

eller de i Europa eller Vesten skal bruke dem. Og det å lære opp elevene til å gi dem 

det synet er også viktig. Selv om den er ratifisert av alle land i verden, så er den 

fortsatt (...)  på Vestens filosofi da. Og derfor er det viktig for elevene å vite det at når 

man bruker menneskerettighetene i Syria for eksempel, så er det en litt fjernere for den 

syriske befolkningen, enn det er for den norske befolkningen. Det er ikke så nært dem. 

(...) Og det er viktig å gi dem opplæring i da. (Intervju 3) 

 

Øystein fremstiller her et kulturrelativistisk syn på menneskerettigheter, som hevder at 

menneskerettighetene ikke er universelle, og må tilpasses til ulike kulturer. Dette synet har en 

tydelig overlapp med diskursskolen til Dembour (2010), som mener menneskerettighetene 

kun er gyldig hvis den er en del av den offentlige diskursen. Øystein hevder at 
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menneskerettighetene er bygget på en vestlig filosofi, og at de vil føles fjernere for den 

syriske befolkningen enn for den norske. Med andre ord, hvis et samfunn ikke har fokus på, 

eller snakker om, menneskerettigheter, så vil de føles mindre naturlige for dem å følge. Dette 

passer godt med diskursskolens kritikk om at menneskerettighetene ikke gir et riktig svar. 

Diskursskolen hevder at moral vil være ulikt i forskjellige samfunn, og derfor er det ikke 

mulig med ett sett universelle rettigheter. Vestlig filosofi har tradisjonelt hatt et fokus på 

individet, og det er ikke sikkert for eksempel samfunn i Midtøsten vil kjenne seg igjen i 

rettigheter som er basert på dette. 

 

Videre sier Øystein også selv at det er viktig å gi elevene denne innsikten. Han nevner flere 

steder at han er kritisk til menneskerettighetene, og at man burde ha et kritisk blikk når man 

studerer menneskerettighetserklæringen. Videre vil dette kunne påvirke hvordan læreren 

underviser om, gjennom og for menneskerettigheter (Osler, 2016). Ifølge Osler (2016) 

handler ikke menneskerettighetsundervisning kun om formidling av kunnskap, men også om 

ferdigheter og holdninger knyttet til menneskerettigheter. I tillegg skal undervisning skje for 

rettigheter, noe som innebærer at elevene skal bli bevisst sin egen posisjon, oppfordres til 

handling og oppøve kritisk tenkning (Osler, 2016; Stray, 2012). Øystein hevder at elevene 

skal læres opp i at menneskerettighetene skal brukes forskjellig i ulike steder av verden. 

Dersom Øystein presenterer ulike og kritiske syn på menneskerettighetene, vil dette kunne gi 

elevene en større forståelse av rettighetene. Et slikt syn vil kunne bli knyttet til Zembylas og 

Keet (2019) sin teori om kritisk menneskerettighetsundervisning. Zembylas og Keet (2019) er 

opptatt av at undervisning må ha et kritisk blikk, og utfordre de grunnleggende idéene om 

menneskerettighetene og universalitet. Men om Øystein kun fremmer sitt eget perspektiv om 

at menneskerettighetene ikke er universelle, vil elevene få et snevert syn som kun er basert på 

Øysteins personlige holdninger rundt temaet. I sitatet over innrømmer Øystein at 

menneskerettighetserklæringen er anerkjent av de fleste land, men holder likevel fast på 

tanken om at menneskerettighetene har ulik gyldighet i ulike steder i verden. Det kan tolkes 

som at det er dette synet han vil fremme til elevene.  

 

Kristin sitt syn, på den andre siden, står i sterkt kontrast til det Øystein diskuterer. Det kan 

argumenteres for at hun står for et universalistisk syn, og er dermed uenig med Øystein om at 

menneskerettighetene skal relativiseres.  
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Så syns jeg jo, et spørsmål som jeg ikke har diskutert så mye er. (...) jeg vet jo at det er 

mye diskusjon, eller, jeg har skjønt at det er en del diskusjon om, jeg kjenner veldig 

godt situasjonen i arabiske land, og kvinners situasjon og mye sånt. Og jeg at det er 

mye diskusjon om liksom, at mange synes at man skal ha en religiøs dimensjon på 

menneskerettighetene. Og at de skal relativiseres på den måten, og det synes jeg jo er 

veldig skummelt da. (Intervju 2)  

 

I sitatet over sier hun ikke direkte at menneskerettighetene er universelle. Men ved å si at 

kulturrelativismen er skummel, kan hun tolkes som at hun står for at menneskerettighetene er 

universelle, og at alle land skal stå overfor de samme rettighetene og pliktene. Hennes syn 

samsvarer med intensjonen til menneskerettighetene – at de skal være universelle og ikke 

grunnlagt på en viss overbevisning eller religion (Djuliman & Hjorth, 2007, s. 55). 

 

4.1.2 Menneskerettigheter som et universelt ideal 

I intervju 2 kommer det altså fram et helt annet syn på menneskerettigheter, som står i 

kontrast til hva Øystein i intervju 3 mener. Øystein hevder at menneskerettighetene skal 

relativiseres og dermed brukes annerledes ulike steder i verden, mens Kristin, på den andre 

siden, er opptatt av at menneskerettighetene ikke skal relativiseres. Videre hevder hun at 

menneskerettighetene er et ideal som skal kjempes for, for å jobbe for en mer rettferdig 

verden. Som nevnt tidligere fikk ikke lærerne noe direkte spørsmål om deres syn på 

menneskerettigheter, men Kristin sitt syn kommer også fram i hennes respons på et 

elevutsagn om menneskerettigheter. Kristin viser til en undervisningstime hvor en av elevene 

stilte spørsmål om menneskerettighetenes relevans: 

 

Og vi snakker, og vi har sett på filmer om Holocaust og snakket om det og sånt, og da 

var det en av jentene i klassen min (...) som bare plutselig rakk opp hånden og sa: 

Men hvorfor snakker, hvorfor, eller er det egentlig noe vits å ha menneskerettigheter, 

det er jo ingen som bryr seg om dem, det er ingen som respekterer dem? Så hvorfor 

lærer vi egentlig om menneskerettigheter når det ikke er noen som bryr seg noe om 

det? Så sa jeg, man må jo ha noen idealer òg. (Intervju 2) 

 

Læreren sitt svar på eleven sitt spørsmål var derfor at man må ha noen idealer, noe man 

jobber mot, selv om ikke alle menneskerettigheter respekteres og opprettholdes i dag. Selv om 

det skjer mange brudd på menneskerettigheter, skal man arbeide for en mer rettferdig verden. 
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Dette er i tråd med protestskolen til Dembour (2010), som hevder at menneskerettighetene er 

et ideal, eller en utopi som vi skal strebe etter. Mennesker skal ikke bare fokusere på 

ivaretagelsen av egne rettigheter, men også kjempe for og beskytte andre sine rettigheter 

(Dembour, 2010, s. 8). Kristin understreker hvordan hun er opptatt av at elevene skal forstå at 

alt ikke er evig i verden. Dette kan tolkes som at elevene ikke skal tro at alt må forbli det 

samme, men at det er mulig å kjempe mot urettferdighet, demonstrere for saker de er opptatt 

av, og være med på å gjøre en forskjell. Elevene skal ikke akseptere status quo, men innse at 

det er mulig å kjempe for noen idealer, blant dem menneskerettighetene.  

 

At ulike lærere har ulike syn på menneskerettigheter kan være problematisk, særlig hvis deres 

personlige verdier kommer til uttrykk i undervisningen. Skolen er bygget på visse verdier, 

som respekt, likeverd og toleranse, og disse er felles for hele skoleverket 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). Ikke bare har disse lærerne ulike verdier og perspektiver, 

men innholdet i undervisningen vil påvirkes av grunnholdningene til lærere. Derfor kan det 

tenkes at elevene til Øystein vil få en annen undervisning enn elevene til Kristin. Det kan 

argumenteres for at elevene vil få svært ulike syn på menneskerettigheter med to helt ulike 

tilnærminger, hvor den ene elevgruppen vil være kritiske til menneskerettighetene, og 

hvordan de skal brukes i verden, mens den andre gruppen vil se på menneskerettighetene som 

likt over hele verden. Undervisningen vil alltid ha noen nyanser ulike steder, særlig siden 

læreplanen er åpen og gir rom for lokal tolkning. Problematikken ligger i om 

grunnholdningen og verdiene som ligger bak undervisningen blir ulik, hvert fall hvis den ikke 

er overens med læreplanen og formålet med skolen.   

 

Samtidig er det kanskje ikke rart om det kommer ulike holdninger frem hvis lærerplanen og 

lærerutdanningen ikke legger noen føringer rundt menneskerettigheter. Læreplanen bygger på 

verdier som er forankret i menneskerettighetene, men sier ikke noe rundt spørsmålet om 

menneskerettighetenes universalitet. Dersom det ikke er enighet om grunnverdiene i 

menneskerettighetene, vil det i ytterste konsekvens påvirke lærerprofesjonaliteten. En 

profesjon skal ha felles verdier, og grunnholdninger, bygge på forskning, og være et 

fellesskap. Det forutsetter at de felles verdiene er avklart (Mausethagen, 2015, s. 19). 
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4.2 Syn på undervisning i menneskerettigheter 

Dette avsnittet tar for seg hvordan lærere underviser i menneskerettigheter. Det er flere trekk 

som går igjen i intervjuene. For det første trekkes menneskerettigheter fram som et tema i hele 

samfunnsfagundervisningen. For det andre er det et stort internasjonalt fokus, med 

undervisning om menneskerettighetsbrudd, og lite fokus på opplæring i rettigheter. Dette kan 

skape et skjevt bilde av verden, og føre til «oss» og «dem»-tankegang hos elevene. Hvilke 

perspektiver lærerne har på menneskerettighetsundervisning vil påvirke om elevene lærer om, 

gjennom og for menneskerettigheter (Osler, 2016).  

 

4.2.1 Menneskerettigheter som bakgrunn i samfunnsfag og i skolen 

I flere av intervjuene kommer det fram at menneskerettigheter er et tema som går igjen i 

mange sammenhenger, og at det ligger som et bakteppe i store deler av 

samfunnsfagundervisningen. Menneskerettigheter kan undervises om direkte, blant annet 

gjennom undervisning om menneskerettighetserklæringen, den historiske årsaken til at 

erklæringen kom til, eller gjennom brudd eller rettigheter som finnes i dag. Samtidig forteller 

alle lærerne at menneskerettigheter er noe som kan komme opp i mange ulike temaer, og kan 

knyttes til andre undervisningsområder i samfunnsfag. Lærerne knytter det til temaer som 

identitet, kjønnsroller, seksualitet, likestilling, internasjonale forhold, demokrati, kriminalitet, 

konflikt, krig, asylpolitikk og immigrasjon, urfolks rettigheter og i temaer som netthets og 

ytringsfrihet. Tematikken kan altså tas opp i mange ulike temaer, både på nasjonalt og globalt 

nivå. Lærerne hevder derfor at det er vanskelig å kvantifisere hvor mye de underviser i 

menneskerettigheter, fordi det stadig kommer opp i andre temaer.  

 

I intervju 1 snakker Sebastian om hvilke verdier som er viktig for utdanning og for elevene. 

Sebastian fremhever at samfunnsfag og skolen ikke bare skal gi kunnskap til elevene, men at 

det også er visse verdier som vi vil videreføre (Intervju 1). Han trekker særlig fram 

demokratiske verdier, likestilling og respekt for andre mennesker, spesielt for dem som ikke 

har de samme holdningene som en selv. Bakgrunnen for hans fokus rundt dette kan være at 

han underviser en sammensatt elevgruppe, med mange elever fra andre kulturer, og mange 

religiøse elever. Derfor kan det tenkes at denne læreren ser det som ekstra viktige å fremme 

de norske verdiene og de verdiene skolen er bygget på. 
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Som sagt, de har rett til å tro og mene hva de mener, men de må skjønne at ting som 

ikke er godkjent, det er ting du ikke kan gjøre da. Og de fleste forstår det. Selv om det 

ikke anerkjenner det, men de forstår det hvert fall. Og da føler jeg at vi har gjort et 

viktig stykke arbeid bare der da. (Intervju 1) 

 

Dette handler særlig om å respektere andre mennesker, og om hva som er greit i den norske 

samfunnet. Selv om elevene ikke er enige i hvordan alle lever, så kan de hvert fall forstå, 

godta og respektere at andre mener noe annet enn dem. Videre forklarer læren om hvordan det 

påvirker hvordan elevene forstår legning, kjønnsroller og likestilling:  

 

Jeg fikk, da jeg endte den perioden som handler mest om, i størst grad om 

menneskerettigheter da, «meg og samfunnet». Der tok vi opp kjønnsroller, likestilling, 

homofili, transseksuelle, vi tok opp ja, alle forskjellige legninger egentlig. Og det 

største gjennombruddet var jo at på slutten av den perioden så sier jo de fleste at, 

okey, så lenge det ikke går ut over meg, så er det helt greit for meg hva du gjør. Og det 

er jo en fremgang. (Intervju 1) 

 

Siden denne læreren har en elevgruppe med mange minoritetselever, og mange religiøse 

elever, kan det være mange som kanskje kommer fra en bakgrunn hvor homofili ikke er greit. 

For han å få elevene til å forstå at vi skal respektere hverandre uansett, er her en positiv 

endring, og en måte å vise hvordan de norske, demokratiske verdiene blir overført til elevene i 

skolen. Denne verdi-endringen kan knyttes til menneskerettigheter fordi det handler om 

individets rett til å leve slik en selv ønsker, og å bli respektert for de valgene man tar. 

Menneskerettighetserklæringen viser at alle har rett til et familieliv uten vilkårlig inngripen 

eller angrep (FN, i.d.1). Retten til familieliv gjelder også for de som ønsker å gifte seg med 

noen av samme kjønn. Selv om ikke alle støtter homofili, har de likevel rett på beskyttelse av 

sitt familieliv, og leve uten innblanding. Derfor er det viktig å få elevene til å reflektere over 

hvordan vi kan respektere andre, selv om vi ikke er enige i hvordan de lever sitt liv. Det viser, 

som Sebastian nevnte tidligere, at skolen ikke bare skal gi elevene kunnskap, men også 

verdier og ferdigheter. Læreren underviser ikke bare i menneskerettigheter og 

menneskerettighetsbrudd, men også om verdier i samfunnet som er bygget på 

menneskerettighetene. I tillegg viser det at elevgruppen læreren har, kan ha mye å si for 

undervisning og diskusjoner i klasserommet, noe jeg kommer tilbake til.  
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Selv om menneskerettighetene har et eget mål i læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2013), 

så er alle lærerne opptatt av å trekke det inn i andre deler av undervisningen. Lærerne nevner 

flere ulike temaer, noe som viser at menneskerettigheter kan knyttes til veldig mye i 

samfunnsfag. Menneskerettighetene brukes dermed som et verdigrunnlag og et perspektiv 

som hele tiden ligger som et bakteppe i undervisningen (Koritzisnky, 2012). Dette henger 

også sammen med at menneskerettigheter er en del av den overordnede delen av læreplanen, 

og at det ligger som en grunnverdi i formålet med skolen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Menneskerettigheter er derfor et grunnlag i undervisningen, ikke bare i samfunnsfag, men i 

hele utdanningen. 

 

4.2.2 Fokus på internasjonale forhold og menneskerettighetsbrudd  

Osler (2016) understreker at MR-undervisningen ikke bare skal fokusere på brudd av 

menneskerettigheter, men også på hvilke rettigheter en har. Vesterdal (2016b) hevder at det 

ofte blir et for stort fokus på brudd i undervisningen, og særlig på brudd i andre deler av 

verden. Dette kan skape en «heaven and hell-binary», som framstiller den vestlige verden som 

himmelen, og den tredje verden som helvete (Okafor & Agbawa, 2001). Det vil si at Vesten 

er de som opprettholder de viktigste menneskerettighetene, mens landene i den tredje verden 

er de som begår brudd på menneskerettighetene, og som må «reddes». For noen av lærerne er 

det dette synet som dominerer undervisningen. På spørsmål om hva de fokuserer på, er det 

særlig brudd andre steder i verden som kommer frem, og menneskerettigheter i Norge blir 

dratt frem kun når de får konkrete spørsmål om det. I tillegg er det ofte 

menneskerettighetsbrudd som blir diskutert, og i liten grad nevner lærerne at de underviser 

om rettigheter. Vesterdal (2016b) forklarer dette som en «violations appraoch», altså at store 

deler av undervisningen fokuserer på grove brudd, og lite på opplæring i rettigheter (s. 151). 

noe som kan forsterke idéen om en delt verden hvor brudd på menneskerettighetene 

hovedsakelig skjer i andre land.  

 

Jo, ja, en annen ting vi har brukt innimellom, både, ja det har jeg brukt både i 

samfunnsfag, ehm. Det er, for å bruke eksempler da, det er for eksempel sånne ting 

som den arabiske våren. Som veldig stor grad handla om menneskerettigheter, mange 

menneskerettigheter som vi tar helt som en selvfølge, så vise litt hvordan folk, det 

foregår jo fortsatt folkelige demonstrasjoner i for eksempel Algerie og Hong Kong og 

sånt, som handler om helt basic menneskerettigheter. Og så bare, på en måte, vise at 

det er ikke en selvfølge for mange mennesker (...). Og hva det innebærer å bli 
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begrensa, på en måte. For det er, jeg synes man må, nei, jeg syns at for norske elever 

så må man ha noen eksempler utenfra da, fordi at det er ikke så mange utfordringer i 

vår hverdag. (Intervju 2) 

 

I dette intervjuet trekker Kristin frem flere eksempler på menneskerettighetsbrudd, og særlig 

fra andre land. Som dette sitatet viser hevder hun at elevene trenger eksempler utenfra, fordi 

hun hevder det er få utfordringer og brudd på menneskerettighetene her i Norge. Dette kan 

være med på å opprettholde idéen om den vestlige verden som feilfri og «himmelen», mens 

det er andre land som må reddes og som må fokuseres på, siden det er der 

menneskerettighetsbruddene finner sted. På den andre siden er det flere av lærerne som prøver 

å trekke fram brudd på menneskerettigheter i Norge, men kun når de får direkte spørsmål om 

det. Ved å fremheve at det finnes brudd på menneskerettighetene også i Norge, kan det være 

med på å utfordre tanken om «the heaven and hell-binary» (Okafor & Agbawa, 2001). 

Således utfordrer disse lærerne tanken om at vestlige land er den gode delen av verden, og 

viser at det finnes brudd også her. Slik eksempler er nærere for elevene, noe som kan vise 

dem at det finnes utfordringer også i land som blir sett på som foregangsland innenfor mange 

områder.  

 

Fordi at det, det er først og fremst på, Norge, mange av elevene våre, like å ha, de tror 

og mener at Norge er et foregangsland på mye. Og når vi diskuterer da 

menneskerettighetene, så mener de da at Norge skal være et, vise fram hvor gode 

eksempler, hvor godt det kan la seg gjennomføre. Men da er det alltid diskusjon som 

kommer opp, men at Norge bryter jo menneskerettighetene selv, og da blir det en 

tematikk det også (...) At Norge HAR på en måte brutt og bryter menneskerettighetene 

ofte, og hvorfor gjør vi det og hvordan vi gjør det. Og det er på en måte en del av å 

heve kompetansen til elevene. (Intervju 3) 

 

Ved å trekke fram eksempler på brudd også i Norge viser dette elevene at vi må jobbe for 

menneskerettigheter også her. Øystein nevner at mange elever blir overrasket over at det 

finnes brudd på menneskerettighetene i Norge. Dette tyder på at mange elever kan ha en 

verdensforestilling som støtter «the heaven and hell-binary». Og dette er kanskje ikke så 

overraskende, ettersom det første lærerne trekker fram når de får spørsmål om 

menneskerettigheter, er menneskerettighetsbrudd, med eksempler fra andre land. Ved å 

fokusere på brudd, og særlig brudd langt borte, vil dette kunne gjøre undervisningen fjern for 
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elevene, fordi lærerne bruker eksempler som elevene kan ha vanskelig for å relatere seg til 

eller forstå. På spørsmål om hva som kan knyttes til Norge nevner alle lærerne 

varetektsfengsling som et område hvor Norge bryter menneskerettighetene, fordi ingen skal 

fengsles uten lov og dom (FN, i.d.1), men dette er det eneste eksemplet de fleste lærerne 

trekker fram som handler om Norge. 

 

Det kan kritiseres at flere av lærerne fokuserer på brudd av menneskerettigheter i 

undervisning, og nevner lite om opplæring i rettigheter. Undervisning om menneskerettigheter 

kan inkludere brudd, men Osler (2016) argumenterer for at elevene først og fremst må få 

kunnskap om de positive sidene ved menneskerettigheter. De stedene det kommer fram at det 

også blir undervist i rettigheter, er det særlig knyttet til minoriteters rettigheter. På flere måter 

er dette forståelig, for det er mange minoritetsgrupper som asylsøkere, flyktninger og 

innvandrere som blir fratatt sine rettigheter, og som trenger ekstra beskyttelse. Likevel kan det 

være noe som er ganske fjernt for mange elever, med mindre de selv har opplevd å være 

innvandrere, eller har nær familie som kan relatere seg til det. Elever har også rett på å 

oppleve at deres egne rettigheter blir opprettholdt, men det er vanskelig å vite hvis man i 

utgangspunktet ikke vet hva ens egne rettigheter går ut på. Undervisning om rettigheter bør 

derfor inkludere en forståelse om hvordan menneskerettigheter påvirker elevenes egne liv 

(Osler, 2016, s.24). Hvis elever ikke lærer om hvilke rettigheter de har, vil de kanskje heller 

ikke kunne forsvare dem, eller legge merke til om rettighetene deres blir innskrenket på noen 

måte.  

 

Hvis fokuset blir for mye på brudd, så er det heller ikke rart om elevene lurer på hvorfor 

menneskerettighetene egentlig finnes, hvis ingen bryr seg om dem, som en elev nevnte 

tidligere i intervju 2. Ved å fokusere mer på rettigheter i undervisningen, vil det være mulig 

for å elevene å forstå menneskerettighetenes relevans i dag. Dette er noe som Sarah i intervju 

4 nevner noe om. Sarah viser til et undervisningsopplegg hvor elevene får 

menneskerettighetserklæringen og skal reflektere over hvilke rettigheter er viktig for dem 

selv. Et slikt undervisningsopplegg er en måte å trekke inn undervisning om rettigheter, og 

reflektere over hvilke rettigheter elevene kan kjenne seg igjen i.  

 

(...) altså noen ganger har jeg gjort det sånn at jeg har skrevet 

menneskerettighetserklæringen ut og så har jeg prøvd sånn at de skal markere hva 

er de viktigste rettighetene for deg. Og det kan være en sånn spennende øvelse som 
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kan få noen til å tenke på hvilke ting man setter pris på. Og så har vi gjerne litt sånn 

ulike da, ulike meninger om hva som er viktigst. (Intervju 4) 

 

Et slikt undervisningsopplegg vil kunne vise elevene menneskerettighetenes relevans, både i 

dagens kontekst og i deres eget liv. Ved å fokusere på hvilke rettigheter elevene selv har vil 

det kunne gjøre menneskerettighetene tettere til elevenes verden. Nærhet og engasjement er 

viktige faktorer i elevenes læring, noe jeg vil diskutere i neste del.  

 

4.3 Nærhet og engasjement 

Oppgavens mål er å undersøke læreres undervisning i menneskerettigheter og hvordan lærere 

kan gjøre den nært og engasjerende for elevene. Som nevnt i teoridelen er det flere elementer 

som inngår i nærhet og læring. Nærhet og engasjement er viktig for elevenes læring og 

utvikling, for at elevene skal forstå, for at de skal se læring som relevant for deres liv, og for 

at de skal bli aktive medborgere. I tillegg lærer elever mer når det knyttes til deres verden og 

hva de allerede kan. Dette henger sammen med den sosiokulturelle læringsteorien og den 

kognitive læringsteorien. Begge tydeliggjør viktigheten av å knytte ny kunnskap til 

eksisterende kunnskap. Den kognitive teorien hevder at dette skjer i hjernen ved å trekke 

paralleller, diskutere kontraster og forstå sammenhenger. Den sosiokulturelle teorien 

understreker at læring skjer i «den nærmeste utviklingssonen», som er hva elevene kan få til 

med litt hjelp. Teorien understreker dermed at ny kunnskap må knyttes til det elevene allerede 

kan, og at det må være så nærme dem at de kan nå dit med litt hjelp (Säljö, 2016). Dette er 

viktige perspektiver å ha med seg i menneskerettighetsundervisning.  

 

Samfunnsfag er i tillegg et fag som i stor grad handler om elever og samfunnet de lever i. 

Samfunnsfaget gir derfor stort rom til å koble kunnskap til elevenes livsverden og gjøre 

samfunnsfag til et fag elevene kan kjenne seg igjen i. Dette kommer også fram i intervju 1, 

hvor Sebastian sier: 

 

(...) for det meste virke det som om de fleste synes samfunnsfag er det mest 

interessante faget på skolen da. (...) rett og slett fordi det er, alle kan noe om det. Og 

alle kan relatere seg i viss grad til det. Det tror jeg stemmer også. (Intervju 1) 
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4.3.1 Hva som engasjerer elevene 

Hva det er som engasjerer elevene er svært relevant når det kommer til spørsmålet om hva 

som er god undervisning. I intervjuene svarer lærerne noe ulikt. Særlig interessant er det at 

det i intervju 4 kommer fram noe som motsier flere av de andre intervjuene, spesielt når det 

kommer til engasjement hos elevene i saker som står nærme dem selv. 

 

Sebastian fremhever at kriminalitet er noe elevene synes er spennende, og er noe som kan 

skape engasjement i klassen. Likestilling og religion er også temaer han opplever kan skape 

store diskusjoner. Samtidig kan læreren ofte oppleve at diskusjoner rundt disse temaene kan 

bli svært opphetede og lite konstruktive, med ufine kommentarer på tvers av klasserommet. 

Opphetede diskusjoner er et tegn på stort engasjement hos elevene, noe som i utgangspunktet 

er positivt i klasserommet. Det kan imidlertid bli vanskelig å håndtere hvis det kommer ut av 

kontroll. Derfor er god klasseledelse svært viktig i diskusjoner hvor det er stort engasjement 

og hvor elevene kan bli sinte eller får andre følelsesmessige reaksjoner. God klasseledelse 

handler om tydelige rammer, gode relasjoner og å være proaktiv i å forebygge problematferd 

(Klette, 2013; Drugli, 2012; Ogden, 2012). Videre er god klasseledelse en av de viktigste 

faktorene for god undervisning, og noe som kan utvikles med erfaring (Ogden, 2012; Klette, 

2013). Læreren fra intervju 1 var en ganske fersk lærer og nevner også selv at det kan være 

grunnen til at det er vanskelig å håndtere situasjoner hvor elevene kommer med upassende 

kommentarer. Samtidig viser dette at engasjement kan bli for stort hvis det gjør at det blir 

vanskelig å ha klassesamtaler rundt temaet. Det kan tyde på at målet ikke alltid er å komme 

nærmere og nærmere og lete etter mer og mer engasjement, særlig dersom det gjør at 

undervisningen stopper opp. På den skolen Sebastian jobbet på var det mange elever med et 

sterk forhold til religion, noe som kan være grunnen til at slike diskusjoner blir intense. For 

dette viser at diskusjoner om det som står nært dem selv, i dette tilfellet religion, er noe som 

engasjerer elevene.  

 

Alt som handler om noe spenning, og det kan være rare ting, men for eksempel vi 

jobber, vi har et helt kapittel om kriminalitet. Kjempespennende av en eller annen 

grunn. Og jobbe med statistiske sammenhenger og årsakssammenhenger, selv om hvor 

tørt det kan være, blir kjempespennende med en gang det handler om kriminalitet. 

Men eh de liker også veldig godt når vi har tatt opp menneskerettigheter på, som for 

eksempel homofiles rettigheter. Så syns jo de det er veldig spennende å debattere (...). 

Men det engasjerer da, selv om man ikke er enige. (Intervju 1) 
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Engasjement rundt de temaene som står nærme elevene er noe som kommer fram i intervju 3 

også: 

(...) jo nærere det står dem selv, jo mer engasjerte blir de (...). Men man kan jo se at 

når man snakker om menneskerettigheter i Norge, og den nye problemstillingen 

kommer opp, at vi ja, vi bryter det jo her i dag. Og nå har vi diskutert den og undervist 

litt i det, og hatt en sånn elev som sa det, så ville det engasjere veldig mange. Det vil 

det jo. Og når man skal snakke om menneskerettigheter på internasjonale forhold, så 

er det ikke så mye engasjement i forhold til det. (...) Men det er jo kanskje mer 

diskusjoner rundt om man har det på hjemmebanen. Og når man kjenner nærmest, 

eleven kjenner nærmest selv da (...). Så man ser det står nærmest seg selv, så blir det 

mer engasjement rundt det da. (Intervju 3) 

 

Noe interessant som kommer fram i intervjuene, er hvordan Sebastian og Øystein og trekker 

fram saker som er nære elevene, og at det er det som skaper engasjement. Kristin trekker også 

fram saker som er nære elevene, men også flere internasjonale saker, og hvordan begge deler 

skaper engasjement hos elevene. På spørsmål om hvilke menneskerettighetssaker elevene 

engasjerer seg i som kan knyttes til Norge, er det særlig spørsmål rundt likestilling som blir 

trukket fram. Læreren forteller at: når vi hadde likestilling på timeplanen, så gikk det ganske 

hett for seg. Særlig interessant er det at læreren forteller om hvordan gutter og jenter opplever 

dette forskjellig, og har ulike syn på spørsmål rundt likestilling.  

 

Forskjell på gutter og jenter, og liksom det med at, og guttene vil jo ikke anerkjenne at 

det er noe, at jenter ikke har samme muligheter som dem, for eksempel. Eller at, så det 

må vi ta noen runder på, da blir jentene veldig engasjert. (Intervju 2) 

 

Samtidig nevner hun flere ganger hvordan elevene opplever at deres rettigheter er på plass, og 

hvordan hun derfor bruker mange eksempler fra utlandet. Hun nevner gjentatte ganger at det 

finnes få brudd på menneskerettighetene i Norge, og derfor er eksempler fra andre land viktig 

å bruke. Elevene blir også engasjerte rundt dette, og særlig når det kommer til urettferdighet i 

samfunnet: 
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Nei, det er sånn mer sånn i historie når de opplever ting som veldig urettferdig, og at, 

fordi at de opplever jo selvfølgelig selv nok at de i Norge i veldig stor grad har de 

rettighetene de trenger å ha. (Intervju 2) 

 

De reagerer sterkt på urettferdighet, og på overgrep, og på sånne ting. Så når vi 

jobber med sånne ting, så blir de veldig berørt av det ja. (Intervju 2) 

 

Kan undervisning bli for tett på elevene? 

På den andre siden nevner Sarah noe veldig interessant. Hun sier at de blir mindre engasjerte 

når saker kommer for nært elevene, og at de engasjerer seg mer i saker som ikke 

nødvendigvis angår dem selv på et personlig plan. Elevene ble mer engasjerte i saker som er 

et skritt lenger vekk fra dem selv og deres egen verden.  

 

Så sånn sett så er det ofte lettere å få i gang diskusjon hvis det er noe litt lenger vekke. 

Altså de synes det er lettere ofte å diskutere ting litt lenger vekke. (Intervju 4) 

 

På spørsmål om hvorfor hun trodde det var sånn, svarte hun: 

 

Jeg vet ikke. For hvis vi snakker om ting her og nå, så har de jo roller i det. For 

eksempel med netthets. Kanskje har de gjort ting. Jeg vet ikke. Altså. Det blir litt nært. 

Og de er litt redde for å si, sant, de er litt redde for å sette grenser. For eksempel de 

mente at det skulle være lov å kalle folk for hore. Og det var jo noe de bare kalte 

hverandre. For det at, det som, jeg tror de lurer litt på hva mener gruppen min om 

dette? (Intervju 4) 

 

Dette skiller seg fra de andre tre intervjuene, som opplevde større engasjement i saker som 

står nærmere elevene. At denne læreren opplever noe annet enn de andre lærerne er et 

interessant funn, som jeg ikke forventet på forhånd. Samtidig henger det også sammen med 

det Sebastian forteller om diskusjoner rundt religion, nemlig at noen ganger kan temaer 

komme for nært. Hvordan elevene reagerer på det er derimot ulikt. Klassen til Sebastian 

reagerte med å bli sinte, komme med ufine kommentarer og snakke i munnen på hverandre. 

Klassen til Sarah, på den andre siden, lukker seg og blir mindre engasjerte. Men begge deler 

kan være reaksjoner på det samme: At når temaer kommer for nært kan elevene få en 

følelsesmessig reaksjon som gjør at det kan bli vanskelig å diskutere.  
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Sarah opplever altså at elevene går i lås i saker som er for tett på, sånn som i diskusjoner om 

netthets og skjellsord. Hun trekker fram at dette er saker hvor de kan ha gjort ting selv, hvor 

de kan ha gått over en grense, og hvor de må diskutere saker som kan være veldig personlig. 

En forklaring på hvorfor elevene låser seg kan være at klassemiljøet oppleves som utrygt. 

Dersom elevene er utrygge på hverandre og ikke vil «eksponere» seg selv, kan det føre til at 

færre ønsker å delta i diskusjoner, spesielt i diskusjoner som angår dem selv. I klasser der 

elevene føler seg akseptert, respektert og trygge lærer elevene mer. Et trygt klassemiljø skaper 

rom for alle elever, bedre samarbeid og åpenhet for å dele med andre (Ogden, 2012). Samtidig 

nevner Sarah at hun ikke trenger å gå langt bort for at elevene skal begynne å engasjere seg. 

Sarah nevner at elevene kunne være engasjerte i hvilke rettigheter de har, og hvilke rettigheter 

som finnes.  

 

Altså jeg, jeg opplever at ting som går på sosialisering, der er ofte elever lette å 

engasjere. Så trekke inn hvilke rettigheter har du og familien din, og hvilke rettigheter 

har de i andre land, og hva står her og hva står her. Det er de ofte med på. Så det som 

knyttet til sosialisering er de ofte opptatt av. (Intervju 4) 

 

I tillegg nevner Sarah at elevene var engasjert i saker hvor rettigheter står opp mot hverandre. 

Hvor det er vanskelig å lage et skille. Dette gjelder for eksempel skillet mellom ytringer og 

krenkelser, eller hvordan kriminelle skal bli dømt som både beskytter samfunnet, men også 

ivaretar den personen sine rettigheter.  

 

Eller så, så kan de ha gode diskusjoner hvis en trekker fram, altså, skillet mellom 

ytring og krenkelser. For der er de ofte ganske engasjerte, og det fins som regel noen 

som sier, nei men alt skal være lov. Og så fins det de som sier at nei, men ikke noe som 

er religiøst krenkende. Og så er det, så der får en ofte en ganske spennende diskusjon. 

(Intervju 4).  

 

4.3.2 Elevgruppen 

Det er flere lærere som viser til elevgruppen de har når de forteller om undervisningen i 

samfunnsfag. Dette var ikke noe som ble direkte spurt om, eller var en del av intervjuguiden. 

Sånn sett var det litt overraskende hvor mye lærerne snakker om elevene de underviser. Flere 

av lærerne snakket mye om elevgruppen de hadde, noe som viser at lærerne er opptatt av å 
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tilpasse undervisningen til den elevgruppen de har. Det interessante er at Øystein nevnte svært 

lite om sine elever, og sånn sett skiller seg fra de tre andre lærerne i studien.   

 

Særlig var Sebastian opptatt av å snakke om elevgruppen han underviste. Sebastian jobbet på 

en skole med stort etnisk mangfold, og henviste flere ganger til hvor mye elevgruppen hadde 

å si for hvordan han underviste. Flertallet av elevene på denne skolen hadde 

minoritetsbakgrunn og mange var religiøse. Tidligere har jeg vist hvordan han underviste 

menneskerettigheter som en verdi som skal videreføres til elevene. Han hentyder da at mange 

elever ikke har mange av de norske verdiene fra før. Det gjaldt særlig syn på likestilling og 

rettigheter for LHBT+, hvor det kunne bli ganske voldsomme diskusjoner. Videre er det 

interessant hvordan Sebastian reflekterte over hvordan dette påvirker undervisningen og gir 

andre diskusjoner i klasserommet. På de skolene han hadde undervist tidligere var det andre 

verdier og holdninger, og diskusjonene og undervisningen ble følgelig annerledes. Sebastian 

snakket mye om elevgruppen sin, og var dermed også opptatt av hva de forstod, hva som er 

deres livsverden, og hvordan undervisningen kan rettes mot dem. Fokuset var på hvordan han 

kunne få den elevgruppen han underviste nå til å bli engasjerte, hvordan han kunne rette 

undervisningen mot dem, og hvilke eksempler han trakk fram som de kan kjenne seg igjen i.  

 

Jeg tror, hvordan vi lykkes med undervisning i menneskerettigheter vil komme 

ekstremt mye an på hvilken elevmasse du møter da. (...) men suksessen jeg har funnet 

som sagt ligger i det å relatere til elevenes hverdag. (Intervju 1) 

 

Refleksjoner rundt elevgruppen henger tett sammen med læring. Læring må gjøres relevant 

for elevene og knytte seg til den kunnskapen de allerede har (Säljö, 2016). Dette forutsetter at 

lærerne kjenner elevene sine godt, og vet hva som er nært for dem. Dette er noe Sebastian 

reflekterer over i intervjuet. Han viser tydelig en bevissthet over hvilken elevgruppe han 

underviser, og tilpasser undervisningen deretter.  

 

Kristin snakker også noe om elevene sine, og elevgruppen på akkurat den skolen hun jobbet 

på. I dette intervjuet hadde jeg noen erfaringer fra det første intervjuet. Det gjorde at når 

læreren nevnte elevgruppen, så fulgte jeg opp med oppfølgingsspørsmål. Slik sett hadde 

hvordan jeg intervjuet utviklet seg fra intervju til intervju. Ved å få erfaringer fra ett intervju 

vil det kunne påvirke hvordan de neste blir. Skolen Kristin jobbet på kan sies å ha en annen 

elevgruppe enn den fra intervju 1. Kristin snakket lite om mangfold og etnisitet, sånn som 
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Sebastian, men påpekte at denne skolen hadde mange engasjerte elever, både i og utenfor 

skolen, og at det hadde vært slik i mange år. Læreren nevner at elevene er interesserte i både 

nasjonale og internasjonale forhold, og at mange elever engasjeres seg i politiske partier og 

ideelle organisasjoner. Dette vil være med å påvirke elevgruppen og engasjementet i 

klasserommet.  

 

Jeg vet ikke hva jeg skal si... Ehm. Men det er klart de, det skal bare sies at skolens 

navn har tradisjonelt veldig engasjerte elever, så det er, de elevene som søker seg hit 

er i utgangspunktet engasjerte. Så de vet rettighetene og sånt. De er engasjert i 

forhold til det. Og for eksempel sånne ting som å, ja, altså, demonstrere for klima og 

sånn, det tar de som en selvfølge at de får lov til (...) de er på på de rettighetene de 

har, på sånne ting også. (Intervju 2) 

 

Hvordan Sebastian og Kristin snakker om elevgruppen sin kan være med å beskrive 

grunntankene lærerne har om undervisning. Det viser at hvordan disse to lærerne underviser 

henger tett sammen med hvilken elevgruppe de underviser for. En slik grunntanke om 

undervisning henger sammen med den didaktiske relasjonsmodellen og hvordan lærere 

tilrettelegger undervisning (Bjørndal & Lieberg, 1978). Den didaktiske relasjonsmodellen 

fremhever at det er et samspill mellom alle deler av undervisningen og rammene rundt skolen. 

Det er et gjensidig samspill mellom elevene, målene for undervisningen, rammefaktorene 

rundt, arbeidsmåtene i klassen, innholdet i undervisningen og vurdering av læring. 

Forandringer i én kategori vil følgelig påvirke alle de andre kategoriene i modellen. Det vil si 

at dersom elevgruppen forandrer seg, så vil både innhold, arbeidsmåter, og mål måtte tilpasses 

(Bjørndal & Lieberg, 1978). Både Sebastian og Kristin viser gjennom sitatene over at de hele 

tiden har elevene i bakhodet når de planlegger undervisningen. Dermed kan deres 

undervisning knyttes til den didaktiske relasjonsmodellen fordi de er bevisst på hvordan de 

ulike faktorene i skolen påvirker hverandre. Når elevene er svært engasjerte og selv er opptatt 

av samfunnet og hva som skjer i verden, så er det ikke så rart om Kristin snakker mye om 

internasjonale hendelser når det kommer til menneskerettighetsundervisning. Eller når 

Sebastian sine elever er opptatt av innvandring og kriminalitet, så vil læreren bygge på denne 

interessen og knytte undervisningen til dette. Ved å være bevisst på rammene rundt 

undervisningen og de forutsetningene elevene har, kan undervisningen bedre rettes mot 

elevgruppen og gi mer læring (Bjørndal & Lieberg, 1978).   
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Videre nevner Sarah også elevgruppen sin. Det som er særlig interessant i dette intervjuet er 

at denne læreren kun hadde jobbet i Oslo i 2 år, og tidligere hadde jobbet på en skole på 

Vestlandet. I intervjuet var det derfor interessant hvordan læreren sammenlignet de to 

elevgruppene. Læreren var bevisst på hvordan de ulike elevgruppene var, og hvordan dette 

påvirket klasserommet og undervisningen, noe som viser at også denne læreren kan knyttes til 

den didaktiske relasjonsmodellen og de to læringsteoriene. Den elevgruppen hun underviste 

på skolen i Oslo var en blandet elevgruppe, både ved at elever kom fra hele Oslo, og at det var 

en større andel med minoritetsspråklig bakgrunn. Sarah nevner at det er en heterogen gruppe 

på denne skolen, mens der hun jobbet før var det en mer homogen gruppe elever. Gjennom 

intervjuet kommer det frem at den skolen hun jobbet på tidligere hadde mange elever de 

samme synene og oppfatningene, og mange hadde de samme livserfaringene. Det gjorde at 

meningene til elevene var ganske like, men også at læreren oppfattet at det var større 

fremmedfrykt. På skolen i Oslo opplevde Sarah større toleranse, og særlig mer åpenhet for 

innvandrere og flyktninger. Slike holdninger og bakgrunner vil kunne påvirke undervisningen 

i klasserommet, og påvirke diskusjoner og samtaler med elevene.  

 

For jeg, her er de jo åpne og, sant, alle har liksom venner fra alle slags ulike kulturer 

og religioner. Og de er veldig tolerante mot andre mennesker vil jeg si. Mens det så 

jeg jo ikke så mye til der jeg jobbet før. (Intervju 4) 

 

Læreren merket altså en stor forskjell på å undervise disse to gruppene. Det vil si at 

elevgruppen hadde stor betydning for hvordan hun underviste, hva som blir tatt opp i 

klasserommet, hvordan diskusjonene blir, og hva elevene kjenner seg igjen i. Elevgruppen har 

altså mye å si for læring. Det har mye å si hva elevene engasjerer seg i, og hva slags 

undervisning de opplever som nært og engasjerende. Derfor kan det argumenteres for at det 

ikke er én type undervisning som passer for alle, også når det gjelder 

menneskerettighetsundervisning. Undervisningen skal tilpasses elevgruppen, og hva som er 

nært og engasjerende for akkurat dem. Ekstra interessant er det at dette ikke var en del av 

intervjuguiden, men likevel kom det tydelig frem i intervjuene.  

 

Samtidig er det interessant at Øystein sier svært lite om elevene han underviser, noe som står i 

sterk kontrast til de tre andre lærerne. Øystein jobbet tidligere på en skole med mange 

minoritetsspråklige elever, men jobbet nå på en skole på en annen type elever. Denne læreren 

kunne derfor hatt interessante erfaringer angående elevgruppen, men kommenterer likevel 
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ikke på forskjellen. Det eneste som kommer frem er det faktumet at han har jobbet på to svært 

ulike skoler de siste årene, noe som ikke ble snakket om i selve intervjuet, men i en uformell 

samtale før intervjuet startet. 

 

Øystein diskuterer altså lite av hvordan elevgruppen hans er, samtidig som han nevner flere 

steder hva hans selv mener er viktig at elevene skal lære. Det virker derfor som at 

undervisningen er svært lite fokusert på elevene, og mer rettet mot hans egne synspunkter om 

menneskerettigheter. I tillegg har det blitt diskutert tidligere i analysen hvordan denne læreren 

fokuserer mye på brudd av menneskerettigheter, og særlig på brudd langt borte. Læreren kan 

på denne måten knyttes til «the heaven and hell-binary» (Okafor & Agbawa, 2001), som viser 

en tanke om at menneskerettigheter er noe som andre land trenger. Når dette er fokuset på 

undervisningen er det ikke rart om Øystein ikke tilpasser undervisningen til elevene, siden 

undervisningen ikke er rettet mot elevenes rettigheter eller deres interesser, men mot hva som 

skjer ute i verden.   

 

4.3.3 Nærhet til undervisningen 

Det første som ofte kommer opp når man snakker om nærhet, er nærhet i sted og rom. Jeg 

hadde på forhånd en forventning om at saker som skjer i Norge er nært, og derfor vil 

undervisning om menneskerettigheter og menneskerettighetsbrudd i Norge være noe som gjør 

menneskerettighetsundervisning nært og engasjerende for elevene. Intervjuguiden inneholdt 

derfor spørsmål om hva lærerne fokuserte på i undervisningen sin, og om de underviste om 

internasjonale eller nasjonale forhold. Imidlertid viste det seg at bildet er mer sammensatt enn 

som så, og at nærhet både kan tolkes som nærhet i sted og rom, men også nærhet i tid og å 

koble undervisningen mot elevenes interesser.   

 

I intervjuene kommer det fram at lærerne underviser om menneskerettigheter både fra et 

internasjonalt og et nasjonalt perspektiv. Både Kristin og Øystein nevner at de bruker mange 

eksempler utenfor Norge, og begrunner det med at det er få hendelser i Norge knyttet til 

menneskerettigheter. Det kan tolkes som at de mener at det finnes få menneskerettighetsbrudd 

i Norge, og derfor bruker de eksempler utenfra for å vise hvilke brudd som finnes. Slik som 

nevnt tidligere, kan dette skape et syn om at den vestlige verden er flinke på 

menneskerettigheter, mens den tredje verden er et helvete som skal «reddes». I tillegg til at en 

slik tankegang kan føre til en «heaven and hell-binary» (Okafor & Agbawa, 2011), kan det 

også oppleves som fjernt for elevene, fordi eksemplene som blir dratt fram i undervisningen 
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er eksempler fra land langt borte. Dette gjelder ikke bare i diskusjoner om brudd på 

menneskerettigheter, men også når det er snakk om hvilke rettigheter som finnes. Mange av 

lærerne diskuterer også at de snakker om rettigheter, men trekker da særlig fram flyktningers 

rettigheter, innvandrere sine rettigheter eller andre sårbare grupper sine rettigheter. Øystein tar 

opp problemstillingen, og nevner hvordan konflikter langt borte kan føles fjernt for elevene: 

 

Så den største utfordringen er først og fremst tid, og for det andre at det kanskje er litt 

for fjernt for elevene. Ja. At de konfliktene som aktivt bruker menneskerettighetene er 

litt for langt unna elevene i tid og geografisk omfang da. Så man trenger rett og slett 

en konflikt som står dem nær, for at de skal ehm bli kjent med den. (Intervju 3) 

 

Øystein fokuserer i stor grad på menneskerettighetsbrudd, men reflekterer også hvordan det 

kan være utfordrende i menneskerettighetsundervisning at den baserer seg på hendelser langt 

borte. Flere av lærerne fokuserer på brudd, slik som det har blitt diskutert tidligere, og når 

lærerne trekker fram hvilke rettigheter som finnes er det ofte minoritetsgruppers rettigheter 

som blir tatt opp. På den ene siden er det ikke rart om minoritetsgruppers rettigheter blir 

diskutert, siden disse ofte kan bli utfordret og trenger ekstra beskyttelse. På den andre siden 

vil menneskerettigheter bli en fjern tanke dersom det kun knyttes til andre menneskers 

rettigheter, og elevene kan gå glipp av undervisning om deres egne rettigheter. Det er heller 

ikke mulig for elevene å vite om de får undervisning gjennom rettigheter hvis de i 

utgangspunktet ikke vet hvilke rettigheter man har. Dette er noe jeg har diskutert tidligere i 

fokuset på brudd og rettigheter i menneskerettighetsundervisning. Men det er særlig viktig i 

spørsmålet om hva som er nært for elevene. Dersom elevene kun får eksempler fra fjerne 

steder, vil undervisningen kunne oppleves som distansert og irrelevant for elevene. Læringen 

blir da tatt ut av den konteksten elevene lever i, noe som i mot den sosiokulturelle 

læringsteorien (Säljö, 2016). Det er dermed en fare for at elevene lærer mindre, fordi de ikke 

får relatert ny kunnskap til deres egen livsverden.  

 

På spørsmål om hvilke menneskerettighetssaker lærerne tar opp som er knyttet til Norge og 

elevene selv er det flere av lærerne som måtte tenke seg nøye om. Flere nevner at det er 

vanskelig å snakke om menneskerettigheter i Norge, og at elevene ofte trenger eksempler 

utenfra. Samtidig er det noen av lærerne som kommer på eksempler knyttet til elevene etter at 

de har fått tenkt seg om og reflektert over spørsmålene: 
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Ja. Det er ikke så lett det altså. Fordi at det, fordi at det er så lite som de føler på 

kroppen på en måte, det er det. Altså som ikke, er ikke så mye i Norge som ikke er på 

stell. Men, men det vil jo alltid være noe, det er kanskje ehm. Jaa.... Jeg vet ikke. Jeg 

prøver å gjøre det nært jeg da, jeg begynner ofte faget med å snakke om elevdemokrati 

rett og slett. Og ta utgangspunkt i det, og få lov til å bli hørt i sin skolesituasjon, og 

altså at, å ja. Og vi snakker om, jeg tenker at de på en måte blir hørt og blir 

respektert, selv om de ikke er 18 år ennå, eller liksom. Sånne ting da. At det er kanskje 

den ytringsfrihet som kanskje er den viktigste. (Intervju 2) 

 

Elevdemokrati er dermed en måte å knytte menneskerettigheter til elevenes egne liv. Det er 

også en mulighet for elevene å få erfaring med demokrati og oppleve seg selv som aktive 

medborgere.  

 

En annen måte lærere kan knytte menneskerettigheter til elevenes liv er 

undervisningsopplegget fra intervju 4, som ble nevnt i et tidligere kapittel om fokus på brudd 

og rettigheter i undervisningen. Sarah snakket med elevene om 

menneskerettighetserklæringen, og ba elevene om å streke under hvilke rettigheter som er 

viktige for dem. Fokuset er da på hvilke rettigheter eleven kan kjenne seg igjen i, og at de kan 

få reflektere over hvilke rettigheter de selv har. Et slikt undervisningsopplegg er med på å 

knytte menneskerettighetene til eget liv, og gir en nærhet til elevene. Det vil også kunne gi 

elevene en forståelse av at menneskerettighetene er til også for dem, og ikke bare for 

mennesker langt borte, eller mennesker fra sårbare grupper. Læringen blir dermed knyttet til 

den konteksten elevene lever i, og til et tema som er relevant for deres liv (Säljö, 2016). En 

slik undervisning vil være i tråd med den sosiokulturelle læringsteorien, og kan dermed 

fremme mer læring i undervisningen.  

 

Nærhet i tid 

En annen måte å få elevene til å oppleve nærhet til menneskerettighetsundervisningen er å 

bruke dagsaktuelle hendelser. Undervisning med fokus på dagsaktuelle hendelser kan gjøre at 

elevene lettere kan relatere til menneskerettighetssaker, fordi de skjer her og nå. Flere av 

lærerne i studien understreker at de er opptatt av at menneskerettigheter er noe som må 

trekkes inn i dagens kontekst. De bruker menneskerettighetserklæringen og historiske 

hendelser som et bakteppe, men er opptatt av å trekke fram hendelser i dag som kan knyttes til 

menneskerettigheter.  
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Det jeg ville kanskje trekke inn er jo på en måte, menneskerettighetene skal jo være en 

dagsaktuell, viktig ting. Og for elevene å bruke det aktivt, menneskerettighetene i en 

setting som er i dag, det er det som er viktig i samfunnsfag for meg, og for elevene 

mine. Og de må jo også bruke den kritisk også, det er også viktig. Og det er jo ikke en 

historisk, det er på en måte en, var en historisk avtale å lage dem, det er, det blir 

nevnt. Men det viktigste er jo hvordan man kan bruke menneskerettighetene aktivt i 

dag. Enten man er i Norge eller man er i utlandet. (Intervju 3). 

 

Øystein fremhever her at menneskerettighetsundervisning bør ha et kritisk blikk. Det er i tråd 

med Zembylas og Keet (2019) sin forståelse av menneskerettighetsundervisning. Zembylas 

og Keet (2019) argumenterer for at kritiske perspektiver vil gi rom for nye forståelser. En slik 

undervisning vil også kunne utvikle elevene til å bli aktive medborgere (Stokke, 2017). 

 

Sarah er også opptatt av å bruke aktuelle hendelser i undervisningen, og ikke bare i 

samfunnsfag, men i alle fag hun underviser. Hun nevner flere ganger at hun bruker hva som 

skjer i verden, hendelser her og nå, som eksempler i undervisningen. Ett eksempel er i 

undervisning om netthets, og diskusjoner om grensen mellom ytringsfrihet og trusler, 

krenkelser og rasisme: 

 

Har òg snakket en del om netthets, for der er det jo aktuelt å trekke det inn. Altså 

forskjellen mellom ytringsfrihet og krenkelser. Så det har jeg brukt. Og det, ja, for 

allerede da jeg hadde samfunnsfag for tre år siden, så var det jo ganske mye 

netthets. Da var det ganske sånn steile fronter i flyktning-debatten, og mange ble 

hetset på nett for meningene sine. (Intervju 4).  

 

I undervisning om netthets valgte Sarah og trekke fram eksempler fra virkeligheten, som var 

nært i tid. Hun nevner hvordan hun tar «screenshots» dagen før undervisning, for å ta bilde av 

hva levende folk har skrevet. Da er det særlig eksempler på hva politikere har sagt, og 

hvordan mange uttrykker seg i kommentarfeltene. I mange kommentarfelt kan det være 

hatefulle ytringer, krenkelser og rasistiske kommentarer, noe som er eksempler læreren 

trekker frem. Derfor kan det være interessant å diskutere hvor grensen går, og hvor åpen 

ytringsfriheten skal være. Videre vil det å bruke konkrete eksempler, som er tatt dagen før, 

kunne gjøre undervisningen nært og aktuelt for elevene. Læreren bruker hendelser som skjer 
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her og nå, saker som er oppe i nyhetene, og som elevene kanskje allerede har hørt om, og 

bygger videre på dette. Sarah nevner også hvordan hun ønsker å være en lærer som tar 

elevenes utsagn på alvor. Hun husker hvordan hun selv hadde en lærer som avfeide nyheter 

og saker som kom opp, som elevene lurte på. Hvis noe hadde skjedd dagen før, og elevene 

spurte om det i timen, ville Sarah være en lærer som fulgte opp og diskuterte dette med 

klassen. På den måten kan læreren både gjøre undervisningen aktuell, ved å bygge på det som 

skjer her og nå, samtidig som hun bygger videre på det elevene allerede er interessert i og tar 

initiativ til å ville diskutere (Ryen, 2017). Elevers subjektive erfaringer kan ved hjelp av 

aktuelle hendelser bli knyttet til mer abstrakte begreper (Ryen, 2017, s. 52). Derfor kan saker 

som er langt borte i sted og rom likevel være nært dersom det er dagsaktuelle hendelser, eller 

bygger på elevenes interesser. Slik sett kan også hendelser i Algerie eller Hong Kong, som er 

eksempler Kristin i intervju 2 tok opp, være nært for elevene. Det er nærhet i form av å 

aktualisere (Ryen, 2017), og kan kunne oppleves som ekstra relevant hvis elevene allerede er 

engasjerte i internasjonale saker, slik som elevgruppen til læreren i intervju 2 er.  
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5 KONKLUSJON 

Menneskerettighetene er et sentralt tema i samfunnsfag. Ikke bare er det et viktig 

undervisningstema i seg selv, det ligger også som et bakteppe i hele samfunnsfaget. 

Viktigheten understrekes i formålet med samfunnsfag i læreplanen, hvor forståelse av og 

oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter er en sentral del av faget 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). Undervisning om, gjennom og for menneskerettigheter vil 

kunne oppfylle samfunnsfagets mål om å utvikle elevenes kunnskap, ferdigheter og 

holdninger. Slik vil elevene utvikles til å bli aktive medborgere, som deltar i et demokratisk 

samfunn. I tillegg har ikke menneskerettighetene kun relevans i samfunnsfag, men også for 

skolen som helhet. De grunnleggende verdiene i skolen, som respekt, likeverd og solidaritet, 

henger alle tett sammen med menneskerettighetene.  

 

Målet med denne studien er å undersøke lærernes perspektiver rundt 

menneskerettighetsundervisning, og hvordan slik undervisning kan gjøres relevant ved å 

knytte kunnskap til elevenes livsverden. Studien har tatt utgangspunkt i 

samfunnsfagundervisningen i Vg1/Vg2, gjennom dybdeintervjuer av fire lærere i den 

videregående skolen. Dette har blitt undersøkt gjennom følgende problemstilling: Hvilken 

holdning har lærere til menneskerettighetsundervisning i samfunnsfag, og hvordan kan de 

gjøre slik undervisning nært og engasjerende for elevene? 

 

For det første har studien vist at lærere har ulike grunnsyn på menneskerettighetene. En av de 

største kritikkene til menneskerettighetene er at de er bygget på vestlige filosofier og kulturer, 

og dermed ikke kan overføres til andre land. Et slikt kulturrelativistisk syn viser det seg at 

noen av lærerne har. Andre lærere, derimot, står fast ved de grunnleggende idéene rundt 

menneskerettighetene og deres allmenngyldighet. Her er det særlig to lærere som står mot 

hverandre, nemlig Øystein og Kristin.  

 

Det er ikke nødvendigvis slik at ulike perspektiver er et problem i seg selv. Lærere er en 

sammensatt og mangfoldig gruppe, og det er ikke unaturlig at lærere har ulike syn og 

meninger. Problemet blir om personlige perspektiver blir det rådende perspektivet i 

klasserommet. Når Øystein argumenterer for sitt syn i intervjuet, sier han også at det er viktig 

at elevene får denne innsikten. Det fremstår som om hans syn er det som dominerer i 

undervisningen. Stray (2012) argumenterer for at lærere skal fremme ulike perspektiver i 
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klasserommet, og at elevene skal oppøves til kritisk tenkning. Dersom lærere kun fokuserer 

på ett perspektiv om menneskerettigheter, vil dette frata elevene muligheten til å forstå 

menneskerettigheter som et komplekst felt med ulike meninger.  

 

Studien viser videre at det er et stort internasjonalt fokus i menneskerettighetsundervisningen. 

Mange av eksemplene som knyttes til menneskerettighetene er på det globale nivå, og lite av 

undervisningen skjer på et nasjonalt eller lokalt nivå. Dette er problematisk fordi det gjør 

undervisningen fjern for elevene når lærerne ikke klarer å knytte menneskerettighetenes 

relevans til elevene og til Norge. For at læring skal skje må det først knyttes til det nære, og til 

det eleven allerede vet og kan, før abstrakte begreper og fjerne hendelser er mulig å forstå. 

Menneskerettighetene er universelle, men det er en fare for at elevene ikke forstår at 

menneskerettighetene også gjelder dem, når fokuset er utenfor Norge. Dette forsterkes 

ytterligere av at undervisningen preges av fokus på brudd av menneskerettigheter. Lite av 

undervisningen retter seg mot opplæring av rettigheter. Dette er i tråd med Vesterdal (2016a) 

sine funn og det han kaller «the violations approach» (Vesterdal, 2016b).   

 

Det kan argumenteres for at det er lite undervisning basert på FNs mål og Osler (2016) sin 

teori om undervisning om, gjennom og for menneskerettighetene. 

Menneskerettighetsundervisningen viser seg å primært handle om undervisning om 

rettigheter. Det kommer fram ved at undervisningen har fokus på formidling av kunnskap, 

gjennom undervisning om rettigheter og brudd. Derimot er det lite fokus på undervisning 

gjennom og for rettigheter. Undervisning gjennom rettigheter viser til om elevenes egne 

rettigheter blir opprettholdt. Lærerne nevner lite om elevene får erfare egne rettigheter. Det 

eneste som kommer fram er elevdemokrati, som Kristin snakker om i intervju 2. Dette er en 

måte elevene kan bli kjent med egne rettigheter, og hvordan de blir overholdt i skolemiljøet. 

Når elevene mangler et forhold til egne rettigheter blir det vanskelig å se om deres egne 

rettigheter blir tatt vare på.  

 

Det er lite som kommer fram i intervjuene angående undervisning gjennom rettigheter. Trolig 

kan det skyldes at det ikke er et fokus i menneskerettighetsundervisningen. Undervisning for 

rettigheter handler om ferdigheter til å kjempe for rettigheter og mer rettferdighet. Det 

innebærer at elevene skal utvikles til å bli aktive og globale medborgere, noe det er lite fokus 

på blant disse lærerne. I tillegg vil et stort internasjonalt fokus gjøre at menneskerettigheter 

blir mer distansert for elevene. Dersom de ikke ser relevansen for eget liv, er det vanskelig for 
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elevene selv å fremme menneskerettighetene. Det kan derfor argumenteres for at elevene 

mangler kunnskap om hva en selv kan gjøre som individ, hvordan det er mulig å påvirke, og 

opplevelsen av å være en del av det globale samfunnet.  

 

Et av de mest interessante funnene i studien er viktig nærhet er for elevenes engasjement i 

menneskerettighetsundervisningen. Studien har vist at nærhet omfatter flere dimensjoner, og 

det er viktige å skille mellom dem for å forstå hvordan nærhet spiller inn på undervisningen. 

Den første åpenbare tolkningen av begrepet er nærhet i rom, altså geografisk nærhet. Som 

forventet opplever lærerne at elevenes engasjement jevnt over er høyere dersom 

menneskerettighetene knyttes til hendelser i Norge enn hendelser i utlandet. Med slike 

erfaringer kan det være nærliggende for en lærer å konkludere med at økt nærhet medfører økt 

engasjement. 

 

Samtidig kan andre dimensjoner veie opp for geografisk avstand. Dersom en hendelse har 

nærhet i tid så kan dette veie opp for avstand i rom. Elevene kan engasjere seg i hendelser 

som skjer på den andre siden av verden dersom det skjer akkurat nå. Aktualisering kan være 

en måte å trekke abstrakte begreper til verden i dag. Særlig om man har elever som følger 

med på nyhetsbildet og engasjerer seg i samfunnsspørsmål på fritiden, vil dette være relevant. 

Altså er dette en dimensjon som påvirkes mye av den gitte elevgruppen.  

 

En tredje dimensjon av nærhet er noe jeg vil kalle personlig nærhet, altså om temaet er noe 

elevene selv føler og kjenner på. Denne dimensjonen har vist seg å kunne ha en motsatt effekt 

fra romdimensjonen, der «jo nærmere, jo bedre» ser ut til å gjelde. Ved personlig nærhet kan 

man havne i en situasjon der det føles for nært for elevene, noe som igjen fører til at de lukker 

seg, eller at diskusjonene blir så opphetede at det er kontraproduktivt. Eksempler på dette er 

temaet netthets, da mange elever ser ut til å lukke seg og ikke ville snakke om det, eller 

religion, der mange elever blir så opphisset at det ender i krangler mellom elever. 

 

Med dette i bakhodet kan man konkludere med at undervisningstema innenfor 

menneskerettighetsundervisning vurderes på tvers av alle de tre nærhetsdimensjonene. Basert 

på intervjuene kan det virke som om man bør sikte på å ha nærhet langs en eller to av 

dimensjonene, men ikke nødvendigvis langs alle tre, ettersom man da risikerer at elevene 

havner i vranglås. Altså må lærere finne en balansegang mellom temaer som ikke er for 

personlig nære for elevene, men heller ikke for geografisk fjerne. Samtidig kan tidsmessig 
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nærhet også spille en viktig rolle for enkelte elevgrupper, mens den for andre kan være 

mindre viktig. Poenget er at utvelgelsen av undervisningstema fordrer at læreren har en 

tredimensjonal forståelse av nærhetsbegrepet. 

 

Et annet viktig funn er at det trolig ikke finnes én type menneskerettighetsundervisning som 

passer for alle elevgrupper. Undervisningen bør derimot tilpasses til hver enkelt elevgruppe. 

Dette fordrer at læreren kjenner elevgruppen sin og vet hva som er nært og engasjerende for 

akkurat dem. Elevgrupper med høyt politisk og internasjonalt engasjement kan ha lettere for å 

engasjere seg i temaer som har stor geografisk avstand, særlig dersom det har nærhet i tid. En 

konflikt på den andre siden av jordkloden blir plutselig interessant for elevene dersom det 

skjer her og nå. En elevgruppe som har lite samfunnsengasjement, derimot, bør trolig heller 

fokusere på tema som både har geografisk nærhet og tidsmessig nærhet. Av dette følger det at 

lærere bør først sørge for å bli kjent med elevgruppen sin før de går i gang med 

undervisningen.  

 

Denne studien bygger kun på et lite utvalg deltagere, og det er derfor vanskelig å skulle 

generalisere funnene i dette prosjektet. Flere studier rundt samme tematikk hadde derfor vært 

interessant, for å se om funnene også gjelder for andre deler av lærerstanden. Denne studien 

har fokusert på hvordan lærerne underviser i menneskerettigheter og hva de kan gjøre for at 

den skal bli nær og engasjerende for elevene. Videre vil det være interessant å forske på 

menneskerettigheter fra et elevperspektiv. For å vite hva det er elevene faktisk synes er 

relevant, nært og engasjerende, så er deres refleksjoner også interessante. Det er derfor svært 

relevant å skulle studere dette videre.   

 

Denne studien har vist at menneskerettigheter er en grunnleggende verdi i skolen, og et tema 

som går igjen i hele samfunnsfagundervisningen. Samtidig mangler det en helhetlig opplæring 

i menneskerettigheter, som innebærer undervisning om, gjennom og for menneskerettigheter. 

På forhånd hadde jeg en antagelse om at nær undervisning kun handlet om geografisk nærhet. 

Gjennom studien har jeg fått utvidet mine egne perspektiver av hva som faktisk er nært, 

relevant og engasjerende. Særlig interessant er det hvor stor betydning elevgruppen har for 

undervisning, og dermed hvordan «nærhet» kan forstås på ulike måter. Videre vil det være 

viktig å studere elevenes erfaringer og opplevelser av menneskerettighetsundervisning. Dette 

kan skape et mer helhetlig bilde av menneskerettighetsundervisning, som en naturlig 

forlengelse av Lillestrøm (2016) og min forskning.   
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VEDLEGG 1: Samtykkeskjema 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet «menneskerettigheter i samfunnsfag»? 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

hvordan menneskerettighetsundervisning foregår. I dette skrivet gir vi deg informasjon om 

målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  

 

Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan det undervises i menneskerettigheter i 

videregående skole. Spesielt ønsker prosjektet å se på hvordan menneskerettigheter blir satt i 

sammenheng med historiske hendelser, eller i dagens kontekst. Prosjektet er en masteroppgave 

i samfunnsfagsdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitet i 

Oslo.  

 

Studien har ikke som formål å brukes i andre sammenhenger.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Ansvarlig for forskningsprosjektet er Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved 

Universtitet i Oslo. 

Ansvarlig veileder er Knut Vesterdal, ansatt ved NTNU.  

Ansvarlig ved Universitetet i Oslo er Nora Elise Hesby Mathé.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Jeg har valgt å studere undervisningen med videregående skoler, og har derfor tatt kontakt med 

noen videregående skoler i Østlandsområdet. Utvalget av videregående skoler har vært basert 

på hvilke skoler jeg kjenner til, og noen hvor jeg har hatt kontakt tidligere.  

 

Grunnen til at du har fått forespørsel om å delta i forskningen er fordi jeg ønsket å få tak i 

samfunnsfaglærere som underviser i samfunnsfag (fellesfag) på videregående i det aktuelle 

området.   

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det å delta på intervju.  

Det vil være opplysninger om hvordan undervisningen foregår, hva som var hensikter bak 

undervisningen, og hva du som lærer fokuserer på før og under en undervisningsøkt i 

menneskerettigheter. Jeg tar lydopptak og notater fra intervjuet.   

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke 

tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil bli anonymisert. Det vil ikke ha 

noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  

 

De som vil ha tilgang til dataene er kun veileder, og meg selv som masterstudent.  
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Ingen andre vil ha tilgang til personopplysninger, eller få kunne vite hvem du er. Navnet og 

kontaktopplysninger vil bli erstattet med en kode som lagres på egen liste, som er adskilt fra 

øvrige data. All datamaterialet blir lagret på en forskningsserver og vil være innelåst og kryptert.  

Etter at dataene er behandlet vil ingen kunne bli gjenkjent i oppgaven.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2020. Etter prosjektslutt vil alle data slettes, og vil 

ikke bli brukt senere. Dette gjelder både notater, opptak og personopplysninger.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- Innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- Å få rettet personopplysninger om degn 

- Få slettet personopplysninger om deg, 

- Få utlevert kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- Å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Oslo ved Nora Elise Hesby Mathé. Epost: n.e.h.mathe@ilsuio.no 

• Knut Vesterdal (veileder master). Epost: knut.vesterdal@ntnu.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Vesterdal      Nora Sofie Bruun 

Prosjektansvarlig      Masterstudent 

(Forsker/veileder) 

 

 

 

 

Samtykkeerklæring  

 
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Menneskerettigheter i samfunnsfag, 
og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

 å delta i intervju 
 

mailto:knut.vesterdal@ntnu.no
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Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 30.juni 
2020.  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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VEDLEGG 2: Intervjuguide 
 

Intervjuguide master 
 

Dette er et intervju jeg gjennomfører fordi jeg skal skrive en masteroppgave, for at jeg skal bli 

lektor ved Universitetet i Oslo. Det jeg ønsker å undersøke er menneskerettighetsundervisning 

og dine tanker og refleksjoner rundt dette. Det er helt frivillig å svare på spørsmålene, og du 

kan når som helst velge å avslutte, eller ta pause. Det er også lov å stille med spørsmål hvis 

det er noe du lurer på, eller om det er noe som er uklart.  

 

1. Kan du begynne med å fortelle litt om deg selv og hvor lenge du har vært lærer i 

samfunnsfag? 

 

2. Fokuset i oppgaven min er menneskerettigheter. Hvor mye underviser du i dette? 

 

Innhold i MRU 

3. Når du underviser i og om menneskerettigheter, setter du det i sammenheng med noe 

annet? 

a. Er det i tilknytning til historiske hendelser? 

b. Er det i tilknytning til dagens kontekst? 

c. Hva er grunnen til at du velger dette? 

 

4. Er det noen ganger du underviser om andre temaer, men hvor menneskerettigheter er 

relevant, og blir tatt opp? 

 

Metoder ved MRU 

5. Hvilke undervisningsmetoder anvender du når du underviser i menneskerettigheter? 

 

Formål med MRU 

6. Tenker du på menneskerettigheter som noe som er viktig i andre land, eller noe som er 

viktig for Norge? 

 

7. Når opplever du at elevene blir engasjerte i undervisning i og om 

menneskerettigheter? 

 

8. Hva gjør du som lærer for at menneskerettighetsundervisning skal oppleves som viktig 

for elevene, og noe som angår dem? 

 

Avslutning 

9. Er det noen utfordringer knyttet til menneskerettighetsundervisning i samfunnsfag? 

 

10. Er det andre ting du ønsker å nevne eller snakke om, som ikke har kommet frem i 

denne samtalen? 
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VEDLEGG 3: NSD 
 

 

Prosjekttittel

Masteroppgave om menneskerettighetsundervisning

Referansenummer

816324

Registrert

08.01.2020 av Nora Sofie Dietrichson Bruun -  nsbruun@uio.no

Behandlingsansvarlig institusjon

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)

Nora Elise Hesby Mathé, n.e.h.mathe@ils.uio.no, tlf: 22844463

Type prosjekt

Studentprosjekt, masterstudium

Kontaktinformasjon, student

Nora Sofie Dietrichson Bruun, nsbruun@uv.uio.no, tlf: 95485054

Prosjektperiode

20.01.2020 -  30.12.2020

Status

29.07.2020 -  Vurdert

Vurdering (2)

29.07.2020 -  Vurdert

NSD har vurdert endringen registrert 28.07.2020. 

Vi har nå registrert 31.12.2020 som ny sluttdato for forskningsperioden. 

I tilfelle det skulle bli aktuelt med ytterligere utvidelse av den opprinnelige sluttdato (30.06.2020), må vi vurdere hvorvidt det skal gis

ny informasjon til utvalget. 

NSD vil følge opp ved ny planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er avsluttet. 

Lykke til videre med prosjektet!

Kontaktperson hos NSD: Simon Gogl

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)

15.01.2020 -  Vurdert

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med personvernlovgivningen så fremt den

gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i meldeskjemaet den 15.01.2020 med vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom

innmelder og NSD. Behandlingen kan starte.

MELD VESENTLIGE ENDRINGER

Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være nødvendig å melde dette til NSD ved å

oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en endring, oppfordrer vi deg til å lese om hvilke type endringer det er nødvendig å

melde: 

https://nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html

Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres. 

NSD sin vurdering  Skriv ut
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