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 Sammanfattning 
Både polisen och skolväsendet har ett starkt ansvar att utbilda i lag och rätt. I 

bakgrunden går att läsa att de olika aktörernas styrdokument visar på att detta är 

något som man borde kunna samarbeta om. 

Syftet med denna studie är att utifrån elevernas önskemål på hur en sådan 

undervisning skulle kunna se ut ta fram en idébank för polisledd lag- och 

rättundervisning. Målgruppen för denna studie är årskurs åtta i grundskolan. Vi 

har genom att låta 110 elever svara på en enkät om deras erfarenheter om och 

kring lag- och rättundervisning skapat oss en uppfattning om vad det är som 

eleverna efterfrågar och på vilket sätt de skulle vilja se att undervisningen sker på. 

Utifrån ett teoretiskt tänkande där vi har lyft fram vikten av att eleverna är 

delaktiga i sin undervisnings planering och genomförande så är resultaten 

glädjande ur studiens synvinkel. Svaren på enkäterna visar tydligt ett mycket stort 

intresse av lag- och rättundervisning och att det är polisen som bör stå för 

åtminstone en del av den. De tillfrågade eleverna ser polisens roll i samhället som 

mycket viktig och resultaten pekar på att de vill att polisen tar del i deras 

undervisning. Utifrån de resultat som enkäten gav så anser vi att polisen bör hitta 

nya former för samverkan med skolan utan att det tar för mycket resurser i 

anspråk. Tonvikten på denna undervisning bör, enligt våran idébank bygga på 

elevernas intressen och genomföras så att eleverna själva ser sig som delaktiga i 

lektionstillfället. Diskussioner och andra aktiva undervisningsformer är att 

föredra. 

Det som eleverna tyckte var mest intressant var att lära sig mer om vem som begår 

brott och varför. Olika teorier om brottsligt beteende bör därför vara med, liksom 

övergripande information inom områdena droger, våld, sexualbrott, tillgrepp och 

trafik. I övrigt är tumregeln att låta eleverna själva styra utvecklingen i 

diskussionerna genom sitt intresse och engagemang. 

 

Vi anser att undervisningen skall hållas av en polisman som känner särskilt 

intresse och fallenhet för uppgiften. 
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1  Inledning 
”Det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas aktivt och offensivt. Detta är en 

förutsättning för möjligheterna att minska brottsligheten. Polisens medverkan i 

skolan är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet, samtidigt som den är 

ett komplement till skolans undervisning om Lag och Rätt.”  

- Björn Eriksson, rikspolischef / Ulf P Lundgren, generaldirektör Skolverket 

Ur förorden till Handbok lag- och rättundervisning, RPS, 1995 

Både skola och polisväsende tycker att kontakten mellan polis och skola är 

viktig. Rikspolisstyrelsen menar att skolan är samhällets mest underskattade 

brottsförebyggande resurs. Skolan bör tilldelas en central roll i det 

brottsförebyggande arbetet1. Det finns idag en handbok2 utgiven av 

rikspolisstyrelsen om hur man kan lägga upp lag och rättundervisningen och 

kontakterna mellan polis och skola. Handboken är mycket utförlig och är i 

våran mening, om den används fullt ut, mycket bra som underlag och 

utgångspunkt för undervisningssituationerna. Handbokens omfattning är tyvärr 

kanske också dess begränsning. Vi tror att det stora upplägget gör att 

polismyndigheterna undviker att påbörja undervisningsplanen. Det känns som 

att det i dagens läge inte finns resurser att använda till denna långvariga och 

tidskrävande kontakt. Trots resursbristen är arbetet viktigt för att uppnå resultat 

i ett framtida perspektiv. 

Denna rapport har till syfte att undersöka om man kan förmedla de av eleverna 

mest eftertraktade delarna utan att det är tar allt för mycket tid i anspråk. På så 

vis kan man öka förutsättningarna för att arbetet fortlöper och inte helt 

avstannar. 

1.1  Bakgrund 

Det långsiktiga förebyggande arbetet är mycket viktigt. Vi har valt att skriva 

den här rapporten eftersom vi från olika håll fått indikationer på att detta inte 

                                                
1 Torstensson/Wikström, 1995 
2 Rikspolisstyrelsen, 1995. 
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fungerar i den utsträckning som flera av de inblandade aktörerna vill. Att ett 

aktivt samarbete finns finner stöd i både polisens och skolans styrdokument. 

1.1.1 Polisens ansvar 

Polisens verksamhet utgår ifrån lagar, förordningar, föreskrifter och 

regleringsbrev. Polislagen är den lag som särskilt styr och reglerar polisens 

verksamhet. I polislagens andra paragraf slås det fast vilka uppgifter den 

svenska polisen har. Det handlar om att polisen skall övervaka allmän ordning 

och säkerhet, utreda de brott som begås i vårat samhälle och lämna samhället 

stöd och service samt andra åtaganden som ankommer på polisen genom andra 

lagar och bestämmelser. Redan i den första punkten i polislagens andra paragraf 

beskrivs att en av polisens huvuduppgifter är att bedriva brottsförebyggande 

arbete. 

Berggren och Munck har vidare kommenterat och utvecklat betydelsen av 

polislagens paragrafer. De menar på att all typ av verksamhet inom polisen i sig 

har ett brottsförebyggande syfte. Det förebyggande arbetet som beskrivs i andra 

paragrafens första punkt tar sikte på det faktiska och riktade förebyggande 

arbetet. Till detta hör en mängd vitt skilda insatser och åtgärder. Allt ifrån att ta 

sig tid att tala med folk på gator och torg till att informera på skolor och hålla i 

lag- och rättundervisning. Sammanfattningsvis kan man säga att det är all typ 

av verksamhet som är riktad mot personer som inte är föremål för 

rättsväsendets åtgärder för att utreda brott. Samtidigt som man lägger stor vikt 

vid polisens brottsförebyggande arbete så låter man framhålla att det 

övergripande brottförebyggande arbetet på samhällsnivå inte i huvudsak 

ankommer på polisen, utan i första hand på andra samhällsorgan och 

myndigheter, som t.ex. skolväsendet.3 

Utifrån detta har polisen ett stort ansvar för den brottsförebyggande 

verksamheten, om än inte odelat. Det känns ändå rimligt att polisen bör delta i 

den aktiva brottsförebyggande skolundervisningen om detta kan ske utan att det 

hindrar annan verksamhet. 

                                                
3 Berggren/Munck, 2003 
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1.1.2 Skolans ansvar 

Skolans verksamhet regleras i sin tur av ett flertal lagar och regler. I skollagen 

finns det fastslaget att alla barn i Sverige har rättighet och skyldighet att gå i 

skola. Skolans faktiska verksamhet och inriktning styrs av läroplanen. Den 

gällande svenska läroplanen nu heter LPO 94. I den går att läsa om vilka mål 

och syften den svenska grundskoleundervisningen skall uppfylla. 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.” 

- LPO 94 

Läroplanen talar om vikten att skolans verksamhet vilar på de grundläggande 

demokratiska värderingarna som vårat samhälle är uppbyggda kring. 

Människans okränkbarhet, dess frihet och integritet, allas lika värde och känsla 

för solidaritet är ord som väger tungt i läroplanen. Vidare skall man fostra 

individens rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Skolans 

uppdrag är att främja lärande och stimulera inhämtandet av kunskaper, men 

också att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället tillsammans med 

andra. De skall även utvecklas i sin förmåga att lösa problem och arbeta 

självständigt. Skolans mål är bland annat att lära eleverna att respektera andra 

människors egenvärde, leva sig in i andras situation, att visa omsorg och att ta 

avstånd från kränkande behandling och förtryck. Efter avslutad grundskola skall 

eleverna känna till och förstå grundläggande begrepp och sammanhang inom 

bland annat det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet. 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola /…/ känner 

till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och 

skyldigheter i skolan och i samhället” 

- LPO 94 

I läroplanen beskrivs också lärarnas uppgifter och ansvar. Det är upp till läraren 

att svara för att eleverna får testa på olika undervisningsformer och att 

tillsammans planera och genomföra undervisningen. Eleverna skall därför 

själva få komma med förslag på hur undervisningen skall genomföras. Det är 

också lärarens ansvar att förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och 
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för de rättigheter och skyldigheter som utgör grunderna i ett demokratiskt 

samhälle.4 

”Läraren skall /…/ medverka till att utveckla kontakter /…/ med 

organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 

verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.” 

- LPO 94 

 

Det är alltså ett stort ansvar som läroplanen lägger på skolan i dessa frågor. Det 

är inte alls främmande för skolan att knyta till sig externa utbildare inom vissa 

områden. Tvärtom är det något som uppmuntras i läroplanen. Det öppnar på 

många sätt för att låta eleverna komma med förslag och att låta dem styra 

innehåll och former för undervisningen. Att polisen och skolan bör samarbeta i 

lag- och rättundervisningen är därför logiskt. 

Det ligger inte bara i polisens och skolans intresse av att ett sådant här 

samarbete fungerar och är effektivt. Det är något som hela samhället vinner på. 

Intresset för att utveckla en modern och effektiv idébank för polisledd lag- och 

rättundervisning som är utvecklad med hjälp av de kommande mottagarna bör 

därför rimligtvis vara stort. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa ett förslag till idébank för polisledd lag- och 

rättundervisning för hur polisen kan integreras i den befintliga 

skolundervisningen. Med idébank menar vi tips och råd för vad som kan vara 

lämpligt att ta upp i undervisningssituationen och på vilket sätt detta kan ske. 

Mötet mellan polisen och eleverna skall ske på ett sätt som upplevs som positivt 

och utvecklande för båda parter. För att inte prioriteras bort skall 

undervisningsplanen kunna genomföras utan att allt för stora resurser tas i 

anspråk. 

                                                
4 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 1994 
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1.3  Frågeställningar 

I samband med att en idébank för polisledd lag- och rättundervisning för skolan 

tas fram så måste man ställa en del frågor. Vi har valt att lägga fokus på 

elevernas synpunkter. Elevernas fokus ligger troligtvis inte så mycket på 

resurser och vad läroplanen säger. Icke desto mindre är elevernas synpunkter de 

som torde stå i centrum för undervisningens planering och upplägg. 

• Vad vill eleverna veta? 

• Vilken undervisningsform är lämplig? 

För att kritiskt kunna granska de svar som eleverna ger så vill vi även ha svar på 

om eventuella samband mellan elevens tidigare erfarenheter av polis och 

rättsväsende och svaren som denne avger. 

• Finns det något i elevens personliga erfarenheter och kunskaper som 

påverkar inställningen till lag- och rättundervisningen? 

1.4  Avgränsningar 

Undervisning i skolmiljön är ett mycket stort och vitt område. Det finns en från 

rikspolisstyrelsen utgiven handbok som mycket bra avhandlar undervisning i ett 

stort åldersspann. I denna rapport har vi valt att begränsa oss till årskurs åtta på 

grundskolan, d.v.s. elever i åldrarna 14-15 år. Vi har valt just denna åldersgrupp 

för att de är på väg att bli mer vuxna. De blir straffmyndiga och får mer och mer 

ansvar. Vi tror att det är då som de på grund av deras personliga mognad och 

utveckling har störst utbyte av undervisningen. Vi har lagt fokus på elevernas 

synpunkter, erfarenheter och önskemål. 

Behovet av att ha en konkret idébank torde vara större i just den här åldern 

eftersom ungdomar då har ett starkt kritiskt tänkande. Behovet av en idébank 

för polisledd lag- och rättundervisning för en dagisklass är sannolikt mindre för 

den undervisande polismannen. Med detta är det på något sätt inte sagt att 

undervisning i alla åldrar inte är viktig. 

Av praktiska skäl är vi tvungna att begränsa informationsinhämtningsunderlaget 

vad gäller elever till sex klasser på två av Umeå kommuns grundskolor, 
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eftersom vi prioriterar att i så stor utsträckning som möjligt inhämta 

information genom personliga möten och kontakter. 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att ta reda på vad eleverna tycker så har vi låtit tre klasser i årskurs åtta på 

Ålidhemsskolan och tre klasser på Bräntbergsskolan i Umeå svara på en enkät 

om vad de tycker om lag och rättsundervisning. Enkäten innefattade också 

frågor om vilka erfarenheter eleven har av polis och rättsväsendet, om de själva 

har begått brott och deras inställning till polisen i allmänhet. 

Enkäten har utformats av författarna. Innan enkäten besvarades presenterade sig 

författarna och förklarade syftet med enkäten och att det var viktigt att de var så 

ärliga de bara kunde. Eleverna uppmanades att fråga författarna om det var 

något som de upplevde som oklart. För att eleverna inte skulle känna sig 

övervakade var deras undervisande lärare inte närvarande vid enkätskrivningen. 

Efter enkäten var insamlad fick klassen möjlighet att ställa lite frågor som de 

fann intressanta. 

För att kunna behandla enkätsvaren så var vi tvungna ha kryssvar i 

frågeställningarna. Vi är medvetna om att öppna svar och möjligheten att svara 

fritt på frågorna hade gett ett bättre underlag, men att det samtidigt blir mycket 

mer svåranalyserat. Utifrån enkätsvaren kommer vi att värdera vilken 

inställning eleverna har till de olika frågorna och bygga upp idébanken utifrån 

det. 

 

Elevenkäten återfinns som bilaga. 
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2 Teori 
När man undervisar i skolan, och egentligen i alla olika miljöer, så bör man ha 

en grundläggande förståelse för hur barn och ungdomars inlärningsprocess ser 

ut. Kunskapen och teorierna är många, men vi har valt att titta på och beskriva 

en inriktning som förväntas stödja våra resultat i den här studien. 

I en sammanställning av Vygotskij, Leontjev och Elkonins forskning så talar 

Jerlang och Ringstedt5 om dominerande verksamheter. Lärandet består av flera 

olika processer där var och en av dem har sin specifika form. Lek och lärande är 

två av dessa processer. Olika verksamheter dominerar i olika åldrar. Jerlang och 

Ringstedt är dock noga med att påpeka att det inte är frågan om att någon 

verksamhet är bättre eller sämre än någon annan, utan att de bara innebär en 

skillnad i betydelsen för utvecklingen. 

Bland de psykologiska teorier som Jerlang och Ringstedt analyserat har de 

plockat ut ett par aspekter som är intressanta ur en pedagogisk synvinkel. De 

talar om att det är viktigt att den pedagogiska situationen måste grundas på 

barnens aktiva och gemensamma deltagande i lärandeprocessen. Barnen och de 

vuxna skall gemensamt skapa regler för och sträva efter en god social 

gemenskap i verksamheten. De talar också om vikten av att pedagogiken måste 

grundas på förståelse för kunskapen och att den skall vara neutral och fri från 

ideologiska tyckanden. Detta är viktigt för att lärandet skall ge en fri och 

kritiskt tänkande kunskap. 

Kunskap och vetande är ett dynamiskt begrepp. Allt är inte som det var i går 

och allt kommer inte vara likadant i morgon. Det är därför viktigt att 

lärandesituationen är baserad på den samhälleliga situation som utgör barnens 

omedelbara vardag. 

Det viktigaste pedagogiska problemet är att utgå ifrån elevernas känsla av 

meningssammanhang. Det vill säga att man i alla verksamheter och aktiviteter 

måste ta ställning till vad eleven känner att den vill lära sig. För att locka till 

känslan att eleven vill lära sig och att få känslan av meningssammanhang krävs 
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det en synlig pedagogik med ett engagerande innehåll. Eleverna skall då vara 

subjekt i lärandeprocessen. Denna form av undervisning skiljer sig markant från 

den klassiska inlärningssituationen som utgår ifrån eleven som objekt. Risken 

med denna undervisningsform är att de vuxna utgår ifrån sina egna synpunkter 

på vad som är viktigt för eleverna att lära sig. Det är dock bra att betona att 

lärandeprocessen sker i samarbete mellan lärare och elever. Man kan inte skapa 

nya motiv för elevernas vetgirighet genom tricks, belöningar eller 

straffåtgärder, utan enda vägen är genom samarbete och meningsfullhet. För att 

stimulera till denna motivbildning så är det av stor vikt att läraren tillsammans 

med eleverna strävar efter att skapa förutsättningar för en god social miljö i 

skolan. Kamratskap och god social gemenskap mellan elever och personal 

bidrar till en bra förutsättning för en lyckad lärandeprocess. 

Lite längre upp i skolåldern är det viktigt för skapandet av dessa motiv för 

lärande att eleven aktivt och på ett konkret sätt deltar i lärandeprocessen. Man 

bör arbeta på ett sådant sätt så att man drar in elevernas verklighet i 

lärandeprocessen. 

 

Ur det som är klarlagt här ovan så är det av stor vikt att man arbetar med 

undervisningen på ett sätt som för eleverna framstår som meningsfullt. Om 

kunskaperna som förmedlas inte intresserar eleven är motivationen att lära sig 

lägre än om ett intresse finns. För att öka intresset kring ett ämne så är det 

viktigt att eleven känner att ämnet är meningsfull för honom eller henne. 

Känslan av sammanhang är viktig. KASAM är en förkortning för Känsla Av 

SAManhang. Ett begrepp som i sig innehåller begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet6. 

                                                                                                                                               
5 Jerlang/Ringstedt, 1999 
6 Sundqvist 
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3 Resultat av elevenkäten 
Tre klasser på Ålidhemsskolan samt tre klasser på Bräntbergsskolan svarade på 

enkäten. Samtliga av de 110 närvarande eleverna svarade på enkäten. Av dessa 

var 62 (56,4%) killar och 48 (43,6%) tjejer. Enkäterna har fyllts i på ett bra sätt 

och inga enkäter har varit oanvändbara på grund av felaktigheter. Utfallet är där 

alltså 100%, vilket är mycket positivt. 

 

Som vi ser här i figur 1 har det stora flertalet haft undervisning i lag och rätt. 

Totalt är det 69% som uppger att de sedan tidigare har fått undervisning i lag 

och rätt. Om detta handlar om allmän samhällskunskap eller någon form av 

riktad lag- och rättundervisning framgår inte av enkäten. Vi kan inte heller säga 

något om omfattningen av undervisningen. Nämnvärt är att det bara är 13,6% 

som svarat nej på frågan och att det är så många som inte vet eller är osäkra. 

Det är också svårt att svara på om det finns någon eller några som har räknat 

våran närvaro som undervisning i lag- och rätt. 
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Har du i skolan någon gång tidigare fått undervisning i lag och rätt?
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Figur 1. 
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Det är en klar majoritet som tycker att skolan skall erbjuda lag- och 

rättundervisning. Endast fyra stycken, eller 3,6% tycker inte detta. Dubbelt så 

många vet inte eller har ingen åsikt. Det är emellertid svårt att veta om det 

handlar om ointresse att svara på frågan eller om det är så att eleven inte vet vad 

den tycker. Att eleverna tycker att undervisningen skall ges är inte samma sak 

som att det är polisen som skall hålla i den. Det förefaller självklart att 

undervisning i lag och rätt skall finnas i grundskolan, vilket också visar sig här i 

figur 2. 

 

Figur 3 visar på en stor skillnad på killarnas och tjejernas svar. Varför vet vi 

inte. Det verkar ju underligt att killarna i större utsträckning har fått besök av 

polisen i skolan. Kanske är det så att killar upplever det som en större händelse 
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än tjejer gör, och att de därför kommer ihåg en sådan sak bättre. Definitionen på 

vad som räknas som ett besök kan också vara olika. Att en polis på eget initiativ 

stannar till och pratar med skolungdomarna kan ju både räknas som ett besök 

och inte. Vi kan inte hitta några andra förklaringar till skillnaden. Det står dock 

klart att det är nästan hälften av de tillfrågade som svarar att de aldrig fått besök 

av polisen på skolan. 

 

 

Här ser vi hur intresset inom de olika delarna inom lag- och rättundervisningen 

fördelar sig. Det är generellt ett stort intresse för de olika områdena. De 

områdena som förefaller mest intressanta är undervisning i droger/narkotika 

och våldsbrott. Tjejerna har även ett stort intresse för sexualbrotten. 

Ämneskategorin trafik och trafiksäkerhet lockar minst, och här är det bara drygt 

20% som tycker att kategorin är mycket intressant. Detta skall jämföras med 

droger/narkotika (37%), sexualbrott (47%) och våldsbrott (44%). Vidare är 
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Figur 4. Stapeln innefattar svaren ”mycket” och ”ganska” och visar på den 
positiva inställningen till ämneskategorin. De bägge andra svarsalternativen 
var ” lite” och ”inte alls”. 
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tillgreppsbrotten ganska svala. Hela 49% av svaren som ingår i stapeln är 

svarsalternativet ”ganska” intressant. 

En intressant aspekt på utfallet i figur 4 är att intresset för de olika 

ämneskategorierna är relativt jämna mellan könen. Enda större skillnaden är 

som tidigare sagts just när det gäller sexualbrotten. Det är vedertaget att det är 

tjejer och kvinnor som oftast är offer i dessa brott, och det är rimligt att tro att 

detta påverkar utfallet i frågan. 

 

 

Här ser vi att tjejerna är generellt sett mer intresserad av orsakerna kring brott 

och hur man arbetar på olika sätt för att minska antalet och konsekvenserna av 

brott. Allra tydligast ser vi att skillnaden är i frågan om varför människor begår 

brott. Intresset är dock relativt stort över lag. Resultaten i figur 5 visar att 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Vilk
a 

so
m

 b
eg

år
 b

ro
tt?

Var
fö

r m
än

ni
sk

or
 b

eg
år

 b
ro

tt?

Risk
er

 a
tt 

ut
ve

ck
la

 k
rim

in
el

lt 
be

te
en

de
?

Åtg
är

de
r f

ör
 a

tt 
m

in
sk

a 
kr

im
in

el
lt 

be
te

en
de

?

Hur
 p

ol
ise

n 
ar

be
ta

r m
ed

 a
tt 

be
kä

m
pa

 b
ro

tt 
id

ag
?

Hur
 p

ol
ise

n 
ar

be
ta

r m
ed

 a
tt 

fö
re

by
gg

a 
br

ot
t i

da
g?

Hur
 d

u 
ka

n 
bi

dr
a 

till
 a

tt 
m

in
sk

a 
br

ot
ts

lig
he

te
n?

Hur intressant är det för dig att lära dig mer om:

Killar

Tjejer

Totalt

Figur 5. Stapeln innefattar svaren ”mycket” och ”ganska” och visar på den 
positiva inställningen till ämneskategorin. De bägge andra svarsalternativen 
var ” lite” och ”inte alls”. 
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undervisning i både kriminologi och problemorienterat polisarbete bör ingå i 

lag- och rättundervisningen. Att skaffa sig kunskap i kriminologins olika delar, 

så som vilka, varför och hur människan begår brott, samt skaffa en inblick i 

detta kan rimligtvis öka förståelsen för att se orsak och verkan av brott i 

samhället i allmänhet och rättsväsendet i synnerhet. Det är inte oväntat att 

frågor som rör polisens och andra brottsbekämpande och brottsförebyggande 

aktörers arbete är intressanta. Att sprida kunskap om hur polisen med flera 

arbetar i sin dagliga verksamhet har i sig en förebyggande effekt.  

 

 

 

Svaren i figur 6. visar tydligt att alternativa undervisningsformer är populärast. 

Ett exempel på den förmedlande formen är den traditionella 

”katederundervisningen”. Att denna form skulle vara minst populär bland 

eleverna är inte oväntat. Den interaktiva undervisningsformen är den som är 

klart mest efterfrågad. De undersökande och gestaltande formerna ligger också 

högt, om än inte lika högt som de interaktiva. Det är troligt att det finns elever 

som inte till fullo förstått vad casemetodiken innebär och vi bör därför ha med 

att detta kan ha påverkat svaren i frågan. Lag- och rättundervisningen bör sträva 

efter att använda sig av någon av de efterfrågade undervisningsformerna för att 

nå ut till eleverna och bibehålla intresset på en hög nivå. 
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Figur 6. Staplarna avser svaret ”bra”. De olika undervisningsformerna 
beskrevs på följande sätt för eleverna: 
• Förmedlande: föreläsningar/inläsning/instruktioner 
• Interaktiva: grupparbete/samtal/diskussioner 
• Undersökande: casemetodik/laborationer/problemlösning 
• Gestaltande: lek/rollspel/övningar 
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Det framgår med stor tydlighet att de allra flesta tycker att polisen bör delta i 

lag- och rättundervisningen. Det är endast fyra personer vilket motsvarar 3,6% 

som tycker att polisen inte skall vara delaktig i lag- och rättundervisningen. 

Noterbart är att det är så många som inte vet eller inte är osäkra. Om det beror 

på att de inte vet eller ointresse för att ta ställning kan vi inte svara på. 

 

För att undersöka om det fanns något samband mellan inställningen till lag- och 

rättundervisningen och polisens deltagande i denna och inställningen till polisen 

och rättsväsendet i allmänhet så ställdes ytterligare ett antal frågor. Bland dessa 

frågades det om polisens roll i samhället och vilket förtroende de tillfrågade har 

för polisen. 
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Som framgår i figur 8 så tycker den absoluta majoriteten att polisen har en 

viktig roll i samhället. Svarsalternativet ”mindre viktig” är det som har fått 

minst antal svarande, två totalt bara vilket är mindre än 2%. Det är rimligt att 

tro att författarnas närvaro har påverkat svaren åt både positivt och negativt 

håll. Troligen mest positivt dock. 

 

Figur 9 visar att polisens förtroende varierar kraftigt bland de tillfrågade 

eleverna. Drygt 67% har stort eller mycket stort förtroende för polisen, men det 

är samtidigt en så pass stor andel som knappt 33% som har litet eller mycket 

litet förtroende för polisen. Det är omöjligt att utifrån den här studien säga 

varför det är så skiftande svar, men det är rimligt att tro att det i någon grad kan 

bero på tidigare erfarenheter och annan yttre påverkan. På en enkät fick vi från 

en kille en kommentar till just den här frågan. "Den senaste tiden har det 

skrivits hur polisen har misskött sina jobb. Ex: onödigt våld och olaga hot.” 

Han hade själv svarat att han har litet förtroende för polisen. 
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Vi valde att ställa frågan om eleverna själva skulle kunna tänka sig att bli polis. 

Resultatet i figur 10 visar att det är relativt många som kan tänka sig det. Det är 

bara 30% som svarar att det inte är något för dem. Hela 30% vet inte eller är 

osäkra. Det är fler killar än tjejer som kan tänka sig polisyrket, men även på 

tjejsidan är det svarsalternativet ”ja” som har fått flest kryss. Vad detta kan ha 

för påverkan på enkätens frågor i övrigt är svårt att avgöra, men det är en faktor 

som vi tycker är viktig att ha med. 

3.1 Resultatsammanfattning 

Som en sammanfattning av enkätsvaren så kan man säga att det rent generellt 

finns ett stort intresse av att lära sig mer om olika typer av brott och orsaker 

kring detta. Intresset skiljer sig lite mellan könen. Enkäten som helhet visar att 

polisen ändå är en yrkesgrupp som grundskoleeleverna vill veta mer om. Detta 

gäller både yrket som sådant och lag- och rättundervisningen som ämne.  

 

Sammanvägningen av enkäten är att polisen bör, enligt eleverna delta i lag och 

rättundervisningen och att de är intresserade av väldigt mycket. Eleverna vill 

också vara delaktiga i undervisningen på olika sätt, gärna genom diskussioner. 
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4  Diskussion 

Resultaten i enkätundersökningen ger stöd till resonemanget i den teoretiska 

bakgrunden. Jerlang och Ringstedt menade att eleverna bör vara delaktiga i 

lärandeprocessen och dess planering eftersom det ökar elevernas motivation att 

lära sig. Man bör därför lägga stor vikt vid elevernas önskemål och vad det är 

de vill veta mer om. Den absoluta majoriteten av eleverna tycker att lag- och 

rättundervisningen är viktig och att polisen bör delta i någon form. Utgår man 

ifrån att eleverna skall ha möjlighet att påverka sin skolplanering så borde man 

sträva efter att integrera in polisen som utbildare i lag- och rättundervisningen. 

Vad är det då eleverna vill veta mer om. Utifrån teorin så bör planeringen av 

undervisningen utgå ifrån saker och ting som finns i elevernas närhet. Det finns 

i de svar som vi erhållit ett klart samband mellan intresset för olika områden 

och vad som är aktuellt i deras vardag. Bland de områdena som gruppen var 

mest intresserad av fanns våld och droger. Dessa områden bör därför också få 

en stor plats i undervisning. Vid tonåren så är våld och droger ett allt mer flitigt 

förekommande problem. Utifrån detta är det inte förvånande att de är dessa 

områden som ligger i topp. Även sexualbrotten får mycket uppmärksamhet i 

enkäten. Vi tror att det kan tänkas ha att göra med det stadiet i utvecklingen 

som eleverna i just den här åldern går igenom. Trafiksäkerheten är det område 

som ligger lägst av de efterfrågade, men är ändå inte ointressant.  

Den interaktiva undervisningsformen är den som är klart mest efterfrågade 

undervisningsformen bland de i studien tillfrågade eleverna. I denna 

undervisningsform så blir eleverna subjekt i undervisningen och det är en viktig 

del för att skapa en lyckad undervisningssituation. De två andra mer 

uppskattade undervisningsformerna håller också eleverna som subjekt. Den 

förmedlande formen har eleven som ett objekt och det också den som är minst 

efterfrågad av eleverna. Detta samband är väntat från författarnas sida och 

finner mycket starkt stöd i den teoretiska bakgrunden. 

Att skapa en god social gemenskap är en viktig förutsättning för att 

undervisningen skall vara givande för eleverna och undervisaren. Det är därför 
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av stor vikt att den som undervisar har en positiv och naturlig inställning och är 

öppen för frågor och diskussioner. Vi anser att det i det brottsförebyggande 

syftet är mycket viktigt att förmedla känslan av att polisen inte är en ”torr 

myndighet” utan individer som trots allt är ganska vanliga människor. 

De frågor som handlade om elevernas egna erfarenheter visar inte några tydliga 

samband med hur frågorna kring lag- och rättundervisningen har besvarats. 

Enstaka personer har ertappats för brott och har en negativ inställning till både 

polisen och undervisningen i allmänhet, medan vissa som likväl har ertappats 

för liknande brott inte alls är negativa, utan mycket intresserade och till och 

med skulle kunna tänka sig att bli polis själv. På motsvarande sett finns både 

positiva och negativa inställningar hos dem som inte ertappats eller kanske ens 

begått det minsta brott. Utifrån de ställda frågorna kan vi inte konstatera något 

som helst samband mellan personliga erfarenheter och inställningen till polisens 

deltagande i en eventuell lag- och rättundervisning. 

 

Vi anser att undervisningen skall hållas av en polisman som känner särskilt 

intresse och fallenhet för uppgiften. 

 

4.1 Slutsats 

Slutsatsen som man rimligtvis kan dra av vad som har kommit fram under 

studien är att det redan i dagsläget förekommer lag- och rättundervisning i 

skolorna. Det är också klart att det kan bli mycket bättre genom att utveckla och 

effektivisera innehållet till det som eleverna vill veta. Vi kan konstatera att det 

inte oftare än i hälften av fallen som polisen har varit delaktig i undervisningen. 

Det är dock troligt att det är ännu färre antal än så eftersom de redovisade 

svaren på polisbesök inte klargör om det är besök i undervisningssyfte. 

Samtidigt så tycker en mycket stor del att skolan bör undervisa i lag och rätt, 

och att polisen i förekommande fall skall vara delaktig. 

Intresset hos eleverna är stort. De vill veta mycket om många olika saker, men 

att det kan kopplas till deras naturliga vardag går som en röd tråd genom de 
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svaren som vi fått. Motivationen är hög och genom att de själva får styra 

innehåll och former för undervisningen gör att lärandet maximeras. 

Undervisningsformerna skall vara interaktiva på olika sätt och övningar och 

problemlösning är också uppskattade former för undervisningen. 

Övergripande kan vi konstatera att eleverna ser på polisen som en mycket viktig 

del i det samhälle de lever i och att de är nyfikna på att lära sig mer. De har 

relativt högt förtroende och de välkomnar polisen att undervisa dem i lag och 

rätt. 

Vi anser att polismyndigheterna ute i landet har en stor möjlighet att kunna 

påverka kunskapen och utvecklingen kring brott genom att ta vara på elevernas 

stora intresse. Det är en stark förebyggande faktor att skapa positiva kontakter 

mellan ungdomar och polisen. Vi hoppas att man från myndigheternas sida inte 

missar tillfället. 

4.2 Förslag 

Utifrån vad som har framkommit under studien så kommer nu ett förslag på de 

delar som vi anser bör finnas med i en lag- och rättundervisning för årskurs åtta 

eller motsvarande ålder. Omfattningen av respektive område är av naturliga 

skäl begränsade till hur mycket tid som finns att tillgå. 

• Varför begår människan brott? 

Här bör några av de mest grundläggande teorierna om brott förklaras. 

Rutinaktivitetsteorin, strainteorin, sociala bandteorin och stämplingsteorin är 

centrala i detta sammanhang. Har kan det vara bra att låta eleverna själva 

komma fram till innehållet i teorierna. T.ex. kan man i strainteorin bygga på 

med fler och fler negativa påverkningar. Eleverna kommer då förmodligen 

inse att till slut så ”spricker bubblan”. Genom att låta dem själva komma fram 

till innebörden av dessa teorier så skapas en bredare förståelse. 

• Risker att utveckla kriminellt beteende 

Behandla gärna de olika delarna som kan påverka risken för att utveckla ett 

kriminellt beteende. Grupptryck är en stark kraft som kan vara nyttig att 

reflektera över. Grupptryck är något som är enkelt att illustrera genom 

exempel (t.ex. rökning, alkohol) och enklare praktiska övningar. Ta hjälp av 
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klassen och använd fantasin. Viktigt att tala om att det finns både positivt och 

negativt grupptryck. Koppla gärna ihop positivt grupptryck med t.ex. sociala 

bandteorin för att visa sambandet dem i mellan. Socialt arv kan tas upp här, 

men var försiktig så att inte någon enskild låter sig bli träffad. Tala i generella 

ordalag. 

• Droger och narkotika 

Här är det viktigt att man håller sig neutral till de fakta man talar om. Döm 

ingen, men förklara innebörden av ett missbruk. Berätta om vilka droger som 

finns och dess effekter, både positiva och negativa. Visa gärna bilder. Låt 

gärna eleverna föra diskussionen och argumentera för och emot, men håll det 

på en bra nivå. Förklara vad lagen säger om narkotika. Viktigt att poängtera 

att allt handhavande av narkotika är straffbart. Vissa preparat är även medicin 

och kan utgöra undantag. 

• Våldsbrott 

Vilka typer av våldsbrott finns det och vad säger lagen om dessa. Berätta om 

att det finns olika typer av våld. Sambandet mellan alkohol och våld bör 

belysas. Straffskärpningsregeln (Brb 29:2§) kan vara nyttig att prata om, 

särskilt punkten sju om hatbrott. Begrepp som nödvärn och självförsvar är bra 

att diskutera. Låt gärna eleverna själva få komma fram till vad det är som 

gäller. Låt gärna diskussionen leda till frågan kring envarsgripande och vad 

som gäller där. 

• Sexualbrott 

Detta är kanske ett svårt ämne att tala med tonåringar om. Man bör tala om 

vad lagen säger och vilka olika typer av brott som finns. Här kan det vara 

lämpligt att låta eleverna styra diskussionen. Ha ändå med i bakhuvudet att 

det kan upplevas som mycket pinsamt att fråga om vissa saker. Bedöm själv 

läget och lägg nivån därefter. 

• Tillgreppsbrott 

Fokus bör här ligga på stöld och snatteri, men även tillgrepp av 

fortskaffningsmedel kan vara aktuellt, särskilt mopeder. Det snattas enligt 

uppskattningar 20 miljoner gånger på ett år till ett värde av upp till 5 miljarder 
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kronor.7 Utifrån det perspektivet finns det en hel del att diskutera om. Låt 

eleverna resonera om huruvida det är värt risken att åka fast. 

• Trafik och trafiksäkerhet 

Låt eleverna styra innehåll utifrån deras intresse. Det som man bör hålla sig 

vid är det som berör elevernas vardag. Allt från cykelvägar till mopeder och 

övningskörning. Behandla rattonykterhet som en särskild punkt. 

• Polisens sätt att jobba 

Berätta om och demonstrera de verktyg som polisen har i vardagsarbetet. Låt 

frågorna styra inriktningen. Var inte rädd för att förklara polisens rätt att i 

vissa fall använda våld, men var noga med att samtidigt förklara de 

skyldigheter som kommer med detta. Utredningarnas gång och vad som 

händer med dessa. Åklagarens roll kan också beröras. 

Förklara och ge exempel på det brottsbekämpande och brottsförebyggande 

arbetet. Låt gärna eleverna titta på problem i deras egen närmiljö och se vilka 

idéer som de har för att lösa dem. Uppgiften kan göras som ett grupparbete 

om tid finns, eller som en diskussion. I det förebyggande arbetet kan det vara 

bra att förklara begrepp som social och situationell prevention samt primär, 

sekundär och tertiär prevention. Ta gärna även upp till diskussion hur man 

som enskild individ kan förhindra och avhjälpa brott. T.ex. genom att ha bra 

belysning eller att larma när man ser något. Låt gärna eleverna styra samtalet. 

• Allmänt 

Sträva alltid efter att ha den utrustningen på dig som du jobbar i till vardags. 

Att de får se dig som polis på samma sätt som de ser dig på stan gör att 

framtida möten underlättas. Detta trycker man på i Handboken för lag- och 

rättundervisning8. Det är också av mycket stort intresse att du som 

undervisare visar ett genuint intresse för elevernas frågor och att man tar dem 

på allvar. 

Förevisa gärna saker för eleverna. Det är ett utmärkt sätt att skapa kontakt. 

Tänk dock på att det kan bli stökigt under en demonstration och att det därför 

kan vara en bra sak att avsluta med. 

                                                
7 Edlund, 2002 
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Eleverna kan ha olika förkunskaper och vara intresserad av olika saker. 

Idéerna för planeringen är bara en ram, och som utbildare bör du vara flexibel 

så att du kan möta elevernas behov i så stor utsträckning som möjligt. 

Använd gärna Rikspolisstyrelsens Handbok som tipsbok, där finns mycket bra 

idéer. 

Här kommer lite lästips som man kan läsa in sig på för att vara bra förberedd 

för undervisningen. 

• Handbok för lag- och rättundervisning, Rikspolisstyrelsen 

• Sveriges Rikes Lag 

• Drogtecken och symptom, RPS Rapport 1995:7 

• Brottsprevention och problembaserat polisarbete, Rikspolisstyrelsen 

• Introduktion till Kriminologi, Sarnecki 

                                                                                                                                               
8 Rikspolisstyrelsen, 1995 
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Enkät om Lag- och rättundervisning 
 
Läsa noga igenom frågorna och fråga om det är något som är oklart. Svara så ärligt som Du bara kan. 
Tack för Din medverkan! 
     // Per och Nicklas  
 
1. Jag är: � Kille � Tjej 
 
2. Har du i skolan någon gång tidigare fått någon undervisning i lag och rätt? � Ja     � Nej     � Vet ej 

3. Har du i något annat sammanhang fått undervisning i lag och rätt? � Ja     � Nej     � Vet ej 

Om, ja. Hur?_____________________________________________ 

4. Tycker du att skolan skall erbjuda undervisning i lag och rätt?  � Ja     � Nej     � Vet ej 

5. Har polisen varit på din skola på besök och/eller undervisat?  � Ja     � Nej     � Vet ej 

 

6. Hur intressant tycker du att följande områden inom lag- och rättundervisningen är? 

Droger/Narkotika   � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Trafik och trafiksäkerhet (moped, övningskörning mm) � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Tillgreppsbrott (Stöld, snatteri mm)  � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Sexualbrott    � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Våldsbrott    � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

 

7. Hur intressant är det för dig att lära dig mer om: 

Vilka som begår brott?   � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Varför människor begår brott?  � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Risker att utveckla ett kriminellt beteende?  � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Åtgärder för att minska antalet brott i samhället? � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Hur polisen arbetar med att bekämpa brott idag? � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Hur polisen arbetar med att förebygga brott idag? � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

Hur du kan bidra till att minska brottsligheten? � Mycket     � Ganska     � Lite     � Inte alls 

 

8. Undervisning i lag och rätt kan ske på många olika sätt. Vad tycker du om följande former av undervisning? 

Förmedlande: föreläsningar/inläsning/instruktioner � Bra     � Mindre bra     � Dåligt 

Interaktiva: grupparbete/samtal/diskussioner  � Bra     � Mindre bra     � Dåligt 

Undersökande: casemetodik/laborationer/problemlösning � Bra     � Mindre bra     � Dåligt 

Gestaltande: lek/rollspel/övningar  � Bra     � Mindre bra     � Dåligt 

Annan metod:____________________________________ � Bra     � Mindre bra     � Dåligt 

 

9. Tycker du att polisen bör vara delaktig i lag- och rättsundervisningen? � Ja     � Nej     � Vet ej 
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Nu kommer det lite frågor som handlar om Dig själv. Svara så ärligt som Du kan. Ingen annan än författarna av 

rapporten kommer att få se Dina svar, och efter att Dina svar behandlats förstörs alla papper. Naturligtvis är du 

fortfarande anonym. 

 

10. Hur många gånger har du varit i kontakt med polisen? (Här räknar vi inte att ordna med pass eller motsvarande 

situationer)   � 0     � 1     � 2-4     � 5-10     � Fler än 10 

11. I vilket sammanhang då? � Utsatt för brott     � Själv begått brott     � Vittne till brott     � För att få hjälp 

� Annan orsak, nämligen:__________________________________________________________________ 

 

12. Har du någon gång begått något av följande brott, och har du då blivit ertappad/avslöjad? 

Typ av brott:  (Se overhead för förklaringar) Begått Ertappad/avslöjad 

Snatteri ur butik � Ja � Nej � Ja � Nej 

Stöld � Ja � Nej � Ja � Nej 

Misshandel � Ja � Nej � Ja � Nej 

Skadegörelse � Ja � Nej � Ja � Nej 

Klotter � Ja � Nej � Ja � Nej 

Olaga hot � Ja � Nej � Ja � Nej 

Olovlig körning � Ja � Nej � Ja � Nej 

Ofredande � Ja � Nej � Ja � Nej 

Brott mot alkohollagen � Ja � Nej � Ja � Nej 

Narkotikabrott � Ja � Nej � Ja � Nej 

Förolämpning � Ja � Nej � Ja � Nej 

Trafikbrott � Ja � Nej � Ja � Nej 

Rattfylleri � Ja � Nej � Ja � Nej 

Annat:________________________________________ � Ja � Nej � Ja � Nej 

 

13. Av vem eller vilka blev du i så fall ertappad?    � Kompis    � Skolan    � Förälder    � Annan vuxen    � 

Polis 

 

14. Hur viktig tycker du att polisens roll i samhället är?   � Mycket viktig   � Viktig   � Mindre viktig   � Oviktig 

 

15. Hur stort förtroende har du för polisen?                      � Mycket stort     � Stort     � Litet     � Mycket 

litet 

 

16. Skulle du kunna tänka dig att bli polis?  � Ja     � Nej     � Vet ej 

 

 


