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How do active upper secondary school teachers in social science view controversial issues? In 
what way are they viewing these questions, how are they working with them and what are 
important questions to raise? This study examines how five social science teachers in upper 
secondary school views, handles and work with controversial issues in their teaching. The 
method that is used is based on interviews with the five teachers. The respondents came from 
three different schools from three different communes in the region of Jönköping County. The 
study is based on an interpretation of the teachers lifeworld connected to hermeneutic. Several 
different tools for analysis are used to make this interpretation. The conclusion is that the 
teachers in one way or another raised controversial issues. They either did it on purpose or the 
questions emerged spontaneous. None of the respondents were afraid of lifting these issues. 
They were important questions to work with. Especially to show the students that questions 
aren’t always black or white. There are often multiple dimensions and perspective connected to a 
question. It was important to show these perspectives according to the respondents. It was 
something they actively worked with. According to the respondents the work was often based on 
experience. The experience was connected to the exposing of the issues and the ability to handle 
them. Problems that could appear regarding these issues were that the questions could become 
sensitive in an emotionally way. They could also become discriminating or that the knowledge of 
the questions was poor. This involved both teachers and students.           
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Vad är det som gör en fråga kontroversiell? Hur hanterar lärare situationer med kontroverser som 

uppstår i klassrummet och vilken förhållning har lärarna gentemot kontroversiella frågor i 

klassrummet? Vad anser lärarna är en kontroversiell fråga och vad avgör om en fråga klassas som 

kontroversiell? Detta är frågor som jag har funderat över som framtida samhällskunskapslärare 

och som jag vill undersöka i min studie. Att diskutera och lyfta aktuella samhällsfrågor är vardag 

för en samhällskunskapslärare. Kontroversiella frågor uppstår då och då i skolan och kan skapa 

spänningar i klassrummet. Detta behöver lärarna hantera och låta eleverna diskutera dessa frågor. 

Att leda dessa samtal är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Än mer i en omvärld med 

extremism, populism och polarisering.1 I ett klassrum finns väldigt många individer vilket också 

leder till många olika tankar och värderingar. Om allt dras till sin spets innebär det att elevernas 

åsikter kan ställas direkt emot varandra.  Att kunna hantera detta är därför väldigt viktigt för en 

samhällskunskapslärare. Jag känner ett stort intresse kring detta, och som framtida 

samhällskunskapslärare vill jag undersöka vidare hur verksamma lärare hanterar dessa frågor och 

ämnen. Eftersom jag primärt utbildar mig till gymnasielärare så är det mot den målgruppen jag 

kommer att rikta mig. Som framtida ämneslärare kommer jag med största sannolikhet att ställas 

inför situationer som inbegriper kontroverser. Wilford C. Cline skriver att alla lärare kommer 

med stor sannolikhet komma i kontakt med sådana frågor och det gäller framför allt 

samhällskunskapslärare. Han menar att samhällskunskapslärare i större utsträckning kommer i 

kontakt med dessa frågor. Exempel är segregation, socialism, kommunism, pacifism och skatter, 

det är alla frågor som kan skapa kontroverser i ett klassrum. Det beror främst på att ämnet i sig 

berör många brännande frågor som kan skapa starka känslor.  Att hantera dessa situationer är inte 

alltid enkelt, och något som bidrar till komplexiteten som omgärdar läraryrket. Objektivitet, 

öppenhet och ärlighet är nyckelord i hanteringen av dessa frågor.2

                                                             
1 Skolverket (2017) Undervisa om kontroversiella frågor  
2 Cline, W.C. (1953) Teaching controversial issues pp.336-338 
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Syftet med studien är att undersöka hur samhällskunskapslärare på gymnasiet förhåller sig och 

hanterar kontroversiella frågor i klassrummet. 

 

- Vilka frågor och ämnen anser lärarna är kontroversiella inom 

samhällskunskapsundervisningen? 

- Vad avgör att en fråga är kontroversiell eller inte enligt lärarna? 

- Vilket förhållningssätt använder sig lärarna av för att hantera situationer när 

kontroversiella frågor eller ämnen uppstår? 

- På vilket sätt arbetar lärarna med att lyfta dessa områden och frågor i undervisning

Syfte och frågeställningar   
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Varför undervisa om kontroversiella frågor? 

I arbetandet med kontroversiella frågor är det rimligt att ställa sig frågan – vilka frågor är 

kontroversiella? Kontroversiella frågor, både i samhällskunskap och överlag, är av olika slag. För 

att kunna beskriva vilka frågor som är kontroversiella behövs det först göras en definition kring 

vad som utmärker en kontroversiell fråga. I samhällskunskapen blir frågorna mer eller mindre 

politiskt laddade och det är utifrån det som Diana E. Hess gör en definition. Hess menar att 

kontroversiella politiska frågor skapar signifikanta meningsskiljaktigheter. Det är frågor som 

adresserar verkliga problem, de är inte hypotetiska. Frågorna kräver överläggning och debatt för 

att kunna hitta bästa lösning eller svar. Det är också öppna frågor vilket innebär att det finns flera 

svar. Det kan också vara så att markant skilda svar kan vara legitima även att människor oftast har 

en stark och välgrundad åsikt i vilket svar de föredrar. Ju större meningsskiljaktigheterna blir, 

desto större kontrovers skapar frågan.3 Ytterligare en definition som görs är följande: ”Frågor 

som väcker starka känslor och skapar spänningar i samhället”.4 Det som gör det rimligt att kalla 

dem just kontroversiella är deras struktur, det är inte frågor som har ett självskrivet svar utan 

starkt olika uppfattningar om huruvida de är kontroversiella eller inte. Ofta är det också frågor 

med samhällspolitisk relevans som skapar stor enighet mellan gruppers och individers åsikter och 

perspektiv. Kontroversen skapas i att det finns olika uppfattningar om frågans svar eller lösning, 

men också i hur den tillskrivs betydelse och värderas.5  

 

Kontroversiella frågor är en av många aspekter som skolor, lärare och elever hanterar på daglig 

basis. Debatter, diskussioner och samtal är naturliga former för kommunikation och lärande. 

Olika kontroverser har länge varit en del av innehållet i samhällskunskap. Diskussioner om 

kontroverser gällande demokrati, politiska system och partier kan lätt uppstå, och de är 

tillsammans med historiska konflikter och världskrig brännande ämnen som kan uppstå i 

samhällskunskapsämnet. Den ökande globaliseringen som skett de senaste årtionden utmanar 

ämnet i sig än mer. Den leder till att frågor belyses ur andra perspektiv och utmanar innebörden i 

olika begrepp. I takt med en mer omfattande migration skapas det en diskussion kring social och 

kulturell integration i samhället enligt författarna. Begrepp och ideal som öppenhet och tolerans 

                                                             
3 Hess, E. D (2009) Controversy in the classroom: the democratic power of discussion s.37-38 
4 Papamichael, E. (2016) Att verka i spänningsfält - Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i 
demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE) - Utbildningspaket för lärare s.8 
5 Ljunggren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (Red.). Ljungren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (2015) 
Kontroversiella frågor – om kunskap och politik i samhällsundervisningen s .12-13 
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utmanas i allt större grad av protektionistiska strävanden och attityder av den isolationistiska 

andan.6  

 

Denna rådande samhällssituation är något som medborgare tar del av dagligen. Globala politiska 

konflikter och motsättningar mellan ideologier och religioner är en del av medborgarnas dagliga 

vardag. Mycket på grund av det massiva informationsflödet som erbjuds i dagens samhälle i form 

av massmedia och sociala medier. Men detta kommer också i uttryck i direkta möten med andra 

enskilda individer och grupper. Med tanke på dagens politiska situation i Sverige, med en 

tilltagande blockpolitik och en radikalisering av den förda invandringspolitiken, skapas det en 

parlamentarisk osäkerhet och ett höjt politikiskt tonläge. Elever och medborgare kommer i direkt 

kontakt med ett samhälle som innehåller en kontroversfylld och komplex verklighet. Frågan det 

går att ställa sig är om det är rimligt eller rent av nödvändigt att uppmärksamma kontroversiella 

frågor. Svaret på frågan är inte givet men det finns stora möjligheter med att arbeta med 

kontroversiella frågor. Kontroverserna existerar och de kan utgöra goda möjligheter för 

samhällsundervisningen. De kan utgöra utgångspunkten i diskussionen kring politiska och 

samhälleliga frågor. Eleverna får då möjlighet att skaffa sig nya insikter och kunskaper, samt bryta 

sina åsikter och ompröva argument.7 Här framkommer en poäng i att det är viktigt att arbeta med 

kontroversiella frågor, men också något som vi exponeras av dagligen. Både i en samhällelig och i 

en skolbaserad kontext. Vikten av att arbeta med detta framkommer tydligt. Både i tidigare nämnt 

avsnitt men också i styrdokumenten för skolan. 

 

 

Styrdokument 

I läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (lgy11) går 

följande citat att finna:  

 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart 

framgå vem det är som står för dem.8 

                                                             
6 Ljunggren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (Red.). Ljungren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (2015) 
Kontroversiella frågor – om kunskap och politik i samhällsundervisningen s.11 
7 Ljunggren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (Red.). Ljungren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (2015) 
Kontroversiella frågor – om kunskap och politik i samhällsundervisningen s .11-12 
8 Skolverket. (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s.6 
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Här framgår det tydligt att skolan har ett uppdrag i att framhålla olika uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram. Vad som är tydligt är att det ligger en viss vikt vid att kunna ha egna 

ståndpunkter men också kunna vara öppen för andras. Detta går också att utläsa i 

kunskapskraven för samhällkunskap. Följande citat är ett utdrag för betyget E i kunskapskraven 

för kursen samhällskunskap 1b:  

 

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen 

använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och 

metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar 

på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med 

enkla omdömen andras ståndpunkter.9 

 

Att eleverna får möjlighet och kunskap i att kunna framföra sina egna ståndpunkter och 

argument, samt att kunna värdera andras är av stor vikt i samhällskunskapsämnet. Ämnet i sig 

syftar till stor del att utbilda eleverna i samhällsfrågor och vissa är av dem hamnar i den 

kontroversiella falangen. 

 

 

Vilka frågor är kontroversiella? 

Ofta är starka känslor och spänningar synonymt med kontroversiella frågor. Som tidigare nämnt 

är det deras struktur av att inte ha ett entydligt svar som till stor del gör dem kontroversiella. Ofta 

kopplas det till aktuella samhällsproblem som väcker starka känslor och ger upphov till 

motstridiga lösningar. Ofta beroende på att det finns konkurrerande lösningar och värderingar 

mellan olika samhällsgrupper. Frågorna är ofta komplicerade och går inte att lösa genom att lägga 

fram bevis. Alla dessa faktorer skapar tillsammans en spänning kopplat till frågorna vilket ökar 

kontroversen. Just den här spänningen och kontroversen som uppstår i samband med frågorna 

utgör ett av de största hindrena i att ta upp dem i undervisningssituationer. Det är inte bara elever 

och lärare som är inblandade utan frågorna kan också skapa ilska eller oro hos vårdnadshavare, 

skolpersonal, offentliga myndigheter och religiösa och kommunala ledare.10 

 
                                                             
9 Skolverket. (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s.151 
10 Papamichael, E. (2016) Att verka i spänningsfält - Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i 

demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE) - Utbildningspaket för lärare s.13 
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Det finns också en poäng i att särskilja på olika typer av kontroversiella frågor. Religiösa 

spänningar som finns i olika europeiska länder, välkända samhällsproblem, är den ena typen av 

frågor. Den andra typen är aktuella problem. Det innebär exempelvis oro för religiös och politisk 

extremism, identitetsstölder och hat på nätet, radikalisering och terrorism. Båda typerna av 

frågorna skapar utmaningar för samhällskunskapslärarna men på olika sätt. De välkända frågorna 

måste angripas, ofta på ett nytt sätt, samtidigt som man inte stöter bort grupper eller individer. 

De aktuella frågorna mynnar ofta ut i spontanta diskussioner vilket stället krav på lärarna att ha 

tillräcklig och tillförlitlig information. I mångt och mycket handlar det också om för läraren att ta 

ställning till vilken ståndpunkt de själva har i frågan.11 

 

Till sist går det att konstatera att de kontroversiella frågorna har en föränderlig natur. Det som 

anses vara kontroversiellt kan ändras och till slut betraktas som relativt harmlöst. Det är inte 

heller säkert att det som anses vara kontroversiellt på en plats är det på en annan. Ett exempel på 

detta är frågan om statligt finansierad sjukvård. I USA är frågan väldigt debatterad och 

kontroversiell medan den inte alls ses på det sättet i flertalet europeiska länder. Det som anses 

vara kontroversiellt i ett land kanske inte gör det i ett annat. Detta går i flera led och kan ses på 

många olika nivåer. Det som anses vara kontroversiellt i en skola eller klass behöver inte göra det 

in en annan. Det som anses vara kontroversiellt kan alltså skilja sig från varandra på många olika 

nivåer.12 Just den här komplexiteten har förmodligen gjort att få försök har gjorts i att försöka 

kategorisera kontroversiella frågor. Robert Stradling13 har gjort ett försök till en kategorisering, 

han har gjort följande indelning:  

 

 Vad har hänt?   

 Vilka är orsakerna till konflikten?  

 Vilket resultat vill vi ha?  

 Vilka åtgärder är lämpliga?  

 Vilka blir effekterna av åtgärderna? 

 

                                                             
11 Papamichael, E. (2016) Att verka i spänningsfält - Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i 
demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE) - Utbildningspaket för lärare s.13 
12 Papamichael, E. (2016) Att verka i spänningsfält - Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i 
demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE) - Utbildningspaket för lärare s.13 
13 Stradling, R. (1984). Teaching Controversial Issues 



7 
 

Stradling skiljer också på typen av kontroversiella frågor. Han gör en indelning i de frågor som är 

kontroversiella på ytan och de som är kontroversiell i sig. Det är frågorna som är kontroversiella i 

sig som är de svårlöst och de som skapar ett spänningsfält. De är ofta svårlösta och de frågor 

som blir svåra att hantera för till exempel lärarna.  
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När det gäller tidigare forskning är det få studier som har gjorts i att undersöka kontroversiella 

frågor i just samhällskunskap som skolämne. Eftersom frågor om partier, demokrati och politik 

är ämnen som kan uppstå och ses som kontroversiella är det lätt att dra en koppling till 

samhällskunskap. Det är ämnen som är väldigt centrala i samhällskunskapen. Vad forskningen 

säger allmänt om kontroversiella frågor är bland annat aspekter som ålder, vilken ålder ska 

eleverna vara för att vissa frågor ska kunna tas upp. Hur gamla ska eleverna vara för att det ska gå 

att ta upp kontroversiella frågor helt enkelt. Vissa menar att det inte ska göras med elever som är 

under sexton år. Det höjs ofta röster från politiker, föräldrar och lärare om att vissa elever är för 

unga för att diskutera komplexa och kontroversiella frågor. De menar att det behövs en större 

mognad bland eleverna. Problemet är att de yngre eleverna tar de av olika frågor genom media 

och blir intresserade av att diskutera dem.14 Samtidigt så finns det de som menar att denna typ av 

frågor är bättre att diskutera med yngre elever. De har delvis tiden och utrymmet som krävs. 

Poängen är att det inte alltid handlar om åldern utan snarare vilka metoder som används. Ett 

exempel är förintelsen som många menar är väldigt komplext och svårstuderat för yngre elever. 

Det finns däremot en del problematik kopplat till detta. Det kan vara som nämnt tidigare att 

åldern blir en faktor men det kan också vara lärarens kunskaper. En rädsla kan ligga i att läraren 

inte känner tillit till sina kunskaper i att hantera en viss situation, att de inte kan kontrollera eller 

hantera en öppen diskussion som skapar kontroverser. En undersökning av politisk medvetenhet 

i tjugoåtta europeiska länder visade att lärare i många av länderna räds att tackla kontroversiella 

frågor. Diskussionen blir tvärvetenskaplig vilket lärarna inte trivs med. Utöver det tillkommer 

ytterliga några faktorer som bidrar till vidare restriktioner. Det är saknaden av tradition med 

diskussion, klassrummets struktur och föräldrars åsikt. Tillsammans med utvärderingsdriven 

agenda i skolorna och influenser från media och politiker, skapar detta olika former av 

strukturella restriktioner i skolan.15  

 

 

 

 

                                                             
14 Cowan, P. & Maitles, H. (2012) Teaching controversial issues in the classroom: key issues and debates s.2 
15 Cowan, P. & Maitles, H. (2012) Teaching controversial issues in the classroom: key issues and debates s.2-5 

Tidigare forskning 



9 
 

Viktigt i lärarens arbete 

Enligt Cowan och Maitles är det viktigt för lärarna att vara självsäker nog att ha en ståndpunkt 

och samtidigt vara ärlig nog att dela den med eleverna. Vad som också blir viktigt är att påpeka 

att lärarens ståndpunkt inte är universell utan kan och ska ifrågasättas. Lärarna ska inte vara 

oberoende observatörer utan skapa sig en egen mening i frågorna, samt dela med sig av den. Att 

undervisa om kontroversiella frågor förutsätter ett förhållande till grundläggande värderingar 

kopplat till ett demokratiskt synsätt. Det är också nödvändigt med pedagogiska kunskaper för att 

försäkra att risken som är kopplat till denna typ av undervisning minimeras.16 Undervisningen 

kommer att beröra kontroversiella frågor för nästintill alla lärare någon gång, särskilt 

samhällskunskapslärare. Det är viktigt att ta sig an dessa frågor på ett öppet, ärligt och korrekt 

sätt. Det allmänna uppdraget som lärare har är att lära ut attityder, information och önskvärda 

kunskaper. Det är dock inte det uppdraget som kräver mest av läraren, utan det är kontroversiella 

ouppklarade frågor som kräver den smartaste och bästa undervisningen. Eftersom 

samhällskunskapslärare i större utsträckning kommer i kontakt med dessa frågor, krävs det att de 

innehar de rätta kunskaperna för att göra ett bra jobb. Kontroversiella frågor tar många olika 

skepnader och presenterar många olika problem vilket gör att läraren ständigt måste vara på 

alerten. Sexualkunskap, evolution, segregation, socialism, kommunism, pacifism och skatter är 

några områden som kan skapa kontroverser i samhällskunskapen. Dessa påverkar både föräldrar 

och elever som lärare och världen. Att framgångsrikt undervisa om kontroversiella frågor ställer 

stora krav på läraren. Personen ifråga måste ha stor kunskap för att kunna analysera och tolka 

frågorna för att sedan presentera en vettig sammanfattning. Utöver detta måste läraren också 

kunna använda sig av sunt förnuft, taktik, mod, försiktighet och pedagogiska kunskaper. Läraren 

måste ha goda och korrekt kunskaper, samt information. Att undervisa i kontroversiella frågor 

och ämnen är en uppgift, ett åtagande och ett ansvar. Något lärarna måste möta objektivt och 

med öppenhet, samt med ärlighet.17      

 

På 60-talet gjordes ett projekt som utformades i att undersöka sociala situationer och mänskliga 

aktioner och hur de skapade kontroverser. I slutet av projektet hade flera nyckelteman växt fram, 

det var bland annat krig, rasrelationer och lag och rätt. Dessa teman, som har relevans även idag, 

visade redan då en struktur av att vara kontroversiella redan då. Kopplingen blir att frågor som 

rör dessa teman inte alltid går att besvara med ett enkelt svar. Projektgruppen kom sedan fram till 

att det fanns bra sätt att hantera dessa frågor på. Det handlade bland annat om att ha en bank av 

                                                             
16 Cowan, P. & Maitles, H. (2012) Teaching controversial issues in the classroom: key issues and debates s.5-13 
17 Cline, W.C. (1953) Teaching controversial issues pp.336-338 
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material och presentera olika sidor som elever och lärare kunde välja på. Materialet byggs sedan 

på för varje tema som arbetas med. Det är av stor vikt att presentationen av olika sidor 

framkommer och hörs, för att främja detta ska läraren hålla en viss neutralitet. Värden som 

rationalitet, känslighet och beredskap att lyssna på andra måste genomsyra arbetet. Det leder i 

slutändan till att eleverna kan få en större förståelse av komplexa frågor, inhämtande av fakta, 

kritiskt granska och skapa egna uppfattningar. Om det ska kunna ske framgångsrikt måste 

klassrumskulturen vara öppen och rättvis. Eleverna måste känna sig trygga och känna sig säkra i 

att kunna bidra i diskussionerna utan att läraren lägger sig i. Skolan är i mångt och mycket en 

öppen plats men det finns vissa saker lärarna måste förhålla sig till, regler och lagar till exempel. 

Lärarna har ansvaret för att eleverna de ansvarar över känner sig trygga och att de inte 

överskrider några otillåtna gränser, samt kränker varandra.18   

 

Kunskap- och fostransdilemmat 

Tidigare nämnda problematik kan härledas till det fostrande uppdrag som lärarna har i 

förhållande till kunskapsöverförande. Johan Sandahl har undersökt denna problematik närmare i 

sin avhandling Att ta sig an världen – lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. I hans 

undersökning kommer det fram att lärare ofta upplever en problematik mellan det fostrande 

uppdraget och kunskapsöverföring. Det kan lätt bli en krock mellan starka åsikter elever har och 

de som samhällskunskapslärarna vill problematisera och nyansera. Det finns en bild av att 

eleverna ofta upplever världen som väldigt svart eller vit. Lärarna vill att eleverna får med sig att 

ämnet samhällskunskap handlar om komplexa frågor. Att arbeta med kontroversiella frågor och 

presentera olika perspektiv uppfyller målet om att skapa vidsynta elever som lär och lyssnar på 

andra, samt att de lär sig att se sammanhang i ett större perspektiv. I mångt och mycket handlar 

det om för lärarna att förbereda eleverna till aktiva och engagerade samhällsmedborgare. De ska 

förbereda eleverna att ta ställning i samhällsfrågor, samt att kunna se förbi generaliseringar och 

fördomar med hjälp av kunskap. Sandahl kallar det att fostra eleverna in i en ”demokratisk 

samtalston”. Det innebär att eleverna ska bli toleranta, vidsynta, lära av varandra, känslomässigt 

engagerade och ödmjuka. Det finns en förhoppning om att eleverna sedan ska ta med sig 

egenskaperna ut i livet efter avslutad skolgång. I lärarnas undervisning läggs fokus på både 

kunskaps- och fostransmål.19 Denna kombination upplevs ibland som något problematisk. Det är 

viktigt för eleverna att ifrågasätta sin svart-vita bild av världen, och att undervisningen ger 

eleverna möjlighet att problematisera sina ställningstaganden. Det är här problematiken uppstår 

                                                             
18 Cowan, P. & Maitles, H. (2012) Teaching controversial issues in the classroom: key issues and debates s.14-15 
19 Sandahl, J. (2011) Att ta sig an världen – lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet s.142-151 
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enligt lärarna. Alla olika perspektiv och den komplexa värld vi lever i skapar en komplicerad 

verklighet för eleverna. En känsla av maktlöshet kan uppstå och att engagemanget bland eleverna 

inte blir det lärarna hoppas på. Upplevs världen som svart-vit är det enklare att tycka saker. Till 

slut går det också se en problematik i elevernas medvetenhet. En medvetenhet på det sättet att de 

är medvetna om vilken ståndpunkt som kan anses vara korrekt. I en kontroversiell fråga kan 

läraren vara medveten om att det finns olika åsikter men att de inte visas av eleverna. Det grundar 

sig i att eleverna visar en politisk korrekthet. Det blir en svårighet för lärarna att lyfta vissa frågor 

och att få de åsikter som de vet finns.20  

 

Undervisning med kontroversiella frågor 

Att eleverna ska utveckla en kritisk och analyserande förmåga är ett av samhällskunskapens 

främsta mål. Utöver detta har lärarna också i uppgift att förbereda eleverna för politiskt 

engagemang och deltagande. Det innebär att de ska ges möjlighet att utveckla detta engagemang i 

samhället efter utbildningen. Lärarens uppgift blir till stor del att verka för en öppen 

undervisning, där eleverna för möjlighet att uttrycka olika synsätt och åsikter. Ljungren, Unemar 

Öst och Englund är tre författare som har redigerat en bok kring detta ämne. Boken heter 

Kontroversiella frågor – om kunskap och politik i samhällsundervisningen. I den boken framkommer 

tidigare nämnda ingång, samt mer forskning på området kring kontroversiella frågor. Förutom 

tidigare nämnda ingång ska eleverna också ges möjlighet att komma till tals, samt också 

uppmuntras att komma till uttryck. Samtidigt visar forskningen, både nationell och internationell, 

att samhällslärare i låg grad prioriterar värdet i sådana diskussioner. De låter sällan oliktänkande 

elever diskutera aktuella samhällsfrågor med varandra. De låter inte heller kontroversiella frågor i 

samhället få utrymme i deras undervisning. Att låta kontroversiella frågor vara en naturlig del av 

undervisningen om samhället levandegör de olika ämnena.21  

 

Det går att koppla tidigare problematik till det som benämns som det offentliga rummet. Det 

innebär att klassrummet kan ses som ett offentligt rum där debatt och diskussion sker. Finns 

denna syn på klassrummet så innebär det att läraren måste uppmärksamma det som utgör det 

kontroversiella i klassrummet och även samhället. Författarna benämner det som att lärarna 

måste uppmärksamma undervisningens ”objekt”. Det innebär vad som sker i samhället och vad 

de bör lyfta i undervisningen. Det finns inget enkelt sätt att göra detta på men det går att 

                                                             
20 Sandahl, J. (2011) Att ta sig an världen – lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet s.152-153 
21 Ljunggren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (Red.). Ljungren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (2015) 
Kontroversiella frågor – om kunskap och politik i samhällsundervisningen s .16-17 



12 
 

strukturera utifrån olika termer. Undervisningen har också ett ”subjekt”. Det är hur elever och 

grupper förhåller sig på förhand till undervisningens objekt. Kontentan är att eleverna formas av 

undervisningens objekt och subjekt. I mötet med andra deltagare och undervisningens olika 

dimensioner kan eleverna formas som person, och medborgare i annan riktning än vad som var 

deras bestämda identitet på förhand. I lärarens profession ingår det att med ett professionellt 

omdöme göra val och handlingar kopplat till detta. Dessa val och handlingar har dock ingen 

garanti för vad konsekvenserna blir. En summering av det hela visar att skillnader mellan eleverna 

inte ska utplånas. Detta är viktigt i anammandet av olika värden i sin identitet. Att rentav 

presentera kunskaper i ämnet räcker inte helt utan läraren måste också bidra med en annan 

dimension. Det gör de genom att utvärdera för vem som deltar i undervisning och med vilka 

grunder ett visst innehåll väljs. I de utgångspunkterna får eleverna möjlighet att omvärdera sig 

själva och sin omvärld.22  

 

För att få eleverna att diskutera kontroversiella frågor på ett effektivt sätt ställer höga krav på 

läraren och den enskilt viktigaste faktorn är kvaliteten på lärarens undervisning. Diana E. Hess 

presenterar i sin bok Contrvoersy in the classroom tre fall med lärare som på ett effektivt sätt fått 

elever att diskutera kontroversiella frågor, och ett fall där det fallerade. I de fallen med effektiv 

undervisning har lärarna utvecklat strategier för att hantera dessa frågor, det var till exempel att 

ha höga förväntningar på eleverna. De tog också hänsyn till aspekter som uppstod i samband 

med de kontroversiella frågorna på ett annat sätt, än i övrig undervisning. Det var alltifrån hur 

eleverna skulle involveras muntligt i klassrummet till hur de skulle grupperas utifrån åsikter. De 

såg också på utbildning som något som skulle hjälpa eleverna att bättre förstå och ta del av 

demokrati. Även att undervisningen i sig kunde skilja sig åt mellan lärarna fanns det ett 

gemensamt koncept och det var att de primärt undervisade för och med diskussion. Diskussion 

är ett önskat utfall och metod för att utveckla elevers kritiska tänkande. Att undervisa för 

diskussion är nödvändigt för att lära eleverna att kunna delta effektivt i diskussioner i skolan och i 

andra offentliga sammanhang. Att undervisa med diskussion är ett sätt för eleverna att lära sig 

samhällskunskap, och utveckla insikten i att många olika perspektiv är nödvändigt för att 

fullständigt förstå nyanserna och komplexiteten av kontroversiella frågor.23  

 

För en av lärarna var det viktigt att utveckla förståelsen av att flertalet perspektiv existerar för 

varje fråga. På det sättet fick de verktygen för aktivt delta i en demokrati. Eleverna var tvungna 

                                                             
22 Ljunggren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (Red.). Ljunggren, C. (2015) Kontroversiella frågor – om 
kunskap och politik i samhällsundervisningen s .29-30 
23 Hess, E. D (2009) Controversy in the classroom: the democratic power of discussion s.53-66 
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att lära sig att engagera sig i en debatt kring dessa åtskiljda perspektiv. Den här lärarens klassrum 

präglades av förståelsen av att det fanns olika perspektiv och att kunna diskutera effektivt med 

människor som har en motsatt åsikt. En annan lärare var väldigt intresserad av att utveckla 

elevernas kritiska tänkande. En viktig metod han använde sig av i detta arbete var diskussion. 

Den här läraren ansåg att det var viktigt att förstå konstitutionen och att kritiskt tänka. Arbetet 

var därför tvådelat, att delvis förstå konstitutionen och delvis utveckla kritiskt tänkande och 

granskande. De två nämnda lärarnas syfte var att utveckla elevernas förståelse av olika perspektiv 

och att förstå konstitutionen, samt kritiskt tänkande. Den tredje lärarens syfte var att utveckla 

elevernas förmåga att effektivt diskutera kontroversiella frågor. Enligt den här läraren var 

demokrati djupt rotat i yttrandefrihet och aktivt medborgardeltagande. Att engagera elevernas 

sinnen genom diskussion av kontroversiella frågor ger dem möjlighet att träna en fundamental 

aspekt av aktivt deltagande. Läraren menar att invånare måste överlägga med varandra för att 

forma åsikter i frågor som sedan kommuniceras till de politiska ledarna. Utifrån denna 

demokratiska filosofi försökte han skapa ett demokratiskt klassrum där tankar och idéer får flöda 

fritt med ett klimat av ömsesidig respekt. Hess presenterar också ett exempel från en lärare som 

inte lyckats lika bra i undervisningen av kontroversiella frågor. I det fallet försökte läraren väcka 

en debatt om en omröstning på skolan. Elevernas kunskaper var begränsade i ämnet vilket gjorde 

att majoriteten satt tyst. Ett fåtal elever hade tillräckliga kunskaper och kunde på ett bra sätt bidra 

i debatten. Läraren bad dem att identifiera olika perspektiv för och emot omröstning och varför 

den inte gick igenom. Det blev tydligt att det alls var något läraren var ute efter då han 

motbevisade elevernas argument mot omröstningen, samtidigt som han höll med om de poänger 

som gjordes för. Efter lektionen var läraren inte medveten om det låga antalet aktiva elever som 

deltog. Problemen som uppstod var att läraren väntade till efter omröstningen när många av 

eleverna hade behövt förkunskaper i ämnet, de var inte förberedda för en diskussion i ämnet då 

deras kunskaper var begränsade och framför allt engagerade läraren inte eleverna i en rigorös 

analys av olika perspektiv i frågan då de stoppades av lärarens partiskhet.24 Utfallet blev inte som 

önskat och det viktiga arbetet med att kunna erbjuda olika perspektiv uppfylldes inte. Det fanns 

inte heller tillräckliga kunskaper för att diskussionen skulle bli givande och kunskapsutvecklande. 

Allt för många lämnades utanför och kunde därför inte delta i den tänkta diskussionen.  

 

                                                             
24 Hess, E. D (2009) Controversy in the classroom: the democratic power of discussion s.53-66 



14 
 

Sammanfattning av forskningsläget 

Det finns en rad olika problematiker i att undervisa om kontroversiella frågor som läraren 

behöver hantera. Det kan vara alltifrån elevers mognad och ålder till kunskap. Det ställer stora 

krav på läraren och kvaliteten som deras undervisning. Att ta en aktiv lärarroll är något som 

uppmuntras och ta en stark ställning för ett demokratiskt synsätt. Eftersom kontroversiella frågor 

kan uppstå i nästintill alla lärares klassrum är det något som blir påtagligt i klassrummen. Det går 

att återigen se en tydlig tendens om lärarens kunskaper. Många av forskarna menar att lärarnas 

ämnes- och pedagogiska kunskaper är viktiga för att kunna göra ett bra jobb och kunna hantera 

kontroversiella frågor. Detta görs delvis genom öppenhet och ärlighet men också delvis genom 

objektivitet.25 Att erbjuda olika perspektiv och kunskaper i frågan är oerhört viktigt för läraren. 

Klassrummet ska främja diskussion och kunskaper kring ämnet men eleverna ska också känna sig 

trygga. Skolan och klassrummet är av öppen karaktär men de ska samtidigt präglas av trygghet, 

eleverna ska känna sig trygga i dessa miljöer. De ska på ett säkert sätt kunna bidra och framföra 

sin åsikt i frågan och diskussionen. Lärarens uppdrag blir att utveckla nödvändiga kunskaper och 

låta eleverna uttrycka sina åsikter samtidigt som detta sköts inom vissa ramar. Lärarna har ett 

fostransuppdrag i att fostra eleverna till dugliga samhällsmedborgare, att kunna ta del av samhället 

och kunna ta ställning i samhällsfrågor.26 Det kräver kunskaper i hur detta går till och det finns 

vissa lagar och förordningar som ska respekteras. I presentationen av tidigare forskning går det 

utröna att lärarna ställs inför någon form av balansgång. Det handlar om att uppmuntra eleverna 

att komma till tals och framför allt låta dem göra det, kontra att fostra dem och hålla dem innan 

lagarnas och förordningarnas ramar. Eleverna kan inte uttrycka vad som helst på vilket sätt som 

helst utan ett demokratsikt synsätt ska prägla undervisningen i kontroversiella frågor. 

Sammanfattningsvis går det se att kontroversiella frågor är något som lärare kommer att utsättas 

för och något som också är viktigt att arbeta med. Det ställer stora krav på lärarens ämnes- och 

pedagogiska kunskaper. Lärarens roll är viktig då den helst ska alterneras av att vara aktiv och 

neutral. Att aktivt främja demokratiska ideal och samtidigt låta eleverna komma till tals. Till sist är 

det oerhört viktigt att erbjuda olika perspektiv av frågan.27     

 

 

 

                                                             
25 Cline, W.C. (1953) Teaching controversial issues pp.336-338 
26 Sandahl, J. (2011) Att ta sig an världen – lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet s.142-151 
27 Hess, E. D (2009) Controversy in the classroom: the democratic power of discussion s.53-66 
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I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas. Det innebär en beskrivning av 

studiens metod, urval, forskningsetiska krav och tillvägagångssätt.  

 

Hermeneutik 

Studien kommer göra en ansats i hermeneutiken. Vad den innebär är att det som undersöks 

tolkas och förstås. Eftersom jag ska undersöka aktiva lärares arbete och syn på ett område 

kommer det göras en tolkning och skapas en förståelse kring deras svar. Per-Johan Ödman har 

skrivit en bok om Hermeneutik som heter Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och 

praktik. Enligt Ödman så innebär att tolka något betyder i breda ordalaga att förenas i en 

gemensam förståelse. Att tolkning ska leda till att två eller flera parter hamnar i samförstånd. 

Förståelse i andra hand är något mer komplext att definiera enligt Ödman. Vad som kan utläsas 

är att det innebär att nå fram till det som ska betraktas, i det här fallet lärarnas syn. Att se något 

och att det skapas förnyelse och omskapande av förståelsen. Att förstå något innebär att vi frågar 

oss varför vi gör på ett visst sätt.28 Det kommer att göras en tolkning av respondenternas svar för 

att kunna hamna i samförstånd, vad är det egentligen de säger. Tolkningen av svaren kommer 

sedan att försöka analyseras i ett försök att förstå verkligheten. Vad är det de tillfrågade lärarna 

gör och varför gör de det som de gör, en tolkning och förståelse av livsvärlden. Viktigt är att 

frågandet präglas av öppenhet. Svaret är okänt och frågorna ska ställas på ett sätt som möjliggör 

detta.29 Ödman menar att hermeneutiken erkänner att det finns flera sätt att förstå världen på. På 

olika sätt uppfattar också personer olika företeelser. Det är alltså lärarnas uppfattning av en 

företeelse som ska undersökas och tolkas, det är lärarnas livsvärld som undersöks.30 Det blir en 

form av livsvärldshermeneutik som används. Begreppet livsvärlden innebär att den är subjekt-

relativ, det är en värld som upplevs subjektivt ur konkreta perspektiv. Livsvärlden förstås utifrån 

någons förgivettagna upplevelser, i detta fall lärarnas. Livsvärlden är ett begrepp som från början 

var starkt kopplat till fenomenologin men som sedan också används i hermeneutiken. Martin 

Heidegger som är starkt kopplad till hermeneutiken gör en vidareutveckling av begreppet. 

Heidegger kallar det för ”vara-i-världen. Det innebär egentligen att forskaren tar sin utgångspunkt 

                                                             
28 Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik s.23-25 
29 Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik s.105-106 
30  Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik s.14 

Metod  
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i livsvärlden och förblir i den.31 I följande delar kommer olika analysverktyg presenteras. Dessa 

analysverktyg används i tolkningen och förståelsen av lärarnas svar, tolkningen av deras livsvärld. 

Dessa verktyg kommer att användas i samband med den teoretiska utgångpunkten för att tolka 

och förstå lärarnas livsvärld. Analysverktygen bygger på lärarnas arbete med kontroversiella 

frågor, hur de ser på frågorna och förhåller sig till dem. Det är alltifrån vilken inriktning deras 

undervisning har till vilka strategier de använder sig av i arbetet med frågorna och vilket 

förhållningsätt de har till frågorna. Verktygen syftar till att skapa förståelse kring lärarnas livsvärld 

i samband med kontroversiella frågor. 

 

Val av metod  

Hela studiens syfte bygger på att ta reda på samhällskunskapslärares arbete och förhållningssätt i 

förhållande till kontroversiella frågor. Det innebär att det är samhällskunskapslärarnas egna tankar 

och förhållningssätt till detta ämne som ska undersökas. För att kunna ta reda på detta vilar 

studien på en kvalitativ metod, en intervjustudie. Med hjälp av intervjuerna ska en djupare 

förståelse kring ämnet hämtas in. En intervjustudie låter respondenterna i högre grad redogöra 

för ämnet i en djupare mening. Metoden tillåter respondenterna att bidra med fylligare och 

djupare svar, samt att en uppföljning på deras svar är möjlig. Det är av största vikt att lyssna 

aktivt och det är lika viktigt som att behärska frågetekniken.32 Att kunna följa respondenternas 

svar ger en större möjlighet till utvecklande svar i jämförelse med till exempel enkäter. Själva 

utformningen av intervjun har varit semistrukturerad. Det innebär att det skrevs en intervjuguide 

till undersökning, en form av manus att förhålla sig till. Detta gjordes för att respondenterna 

skulle få möjlighet att prata fritt och brett om ämnet, allt för att svaren skulle bli så utvecklande 

som möjligt. Detta manus blir som en slags översikt där olika ämnen inbegrips. Det blir en hjälp 

till intervjuaren om vilka ämnen som ska täckas. Till dessa ämnen skrivs också tillhörande frågor 

som intervjuaren vill svar på. Denna metod strukturerar intervjuns förlopp i någon mening 

samtidigt som respondenten ändå erbjuds möjligheten att prata fritt. Med en semistrukturerad 

intervju ges intervjuaren möjlighet att med eget omdöme, och känslighet avgöra hur strikt guiden 

och intervjun ska följas och genomföras. 33 

 

En aspekt som uppstod var frågan huruvida intervjuobjekten ska få ut manuset i förväg eller inte. 

Vissa frågor var utformade på ett sätt som utgår ifrån lärarnas egna erfarenheter. Det kan 

                                                             
31  Bengtsson, J. (2005) Med livsvärlden som grund – bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i 
pedagogisk forskning s.14-21   
32 Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 154 
33 Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 146 
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innebära att de hade gynnats av att ha fått manuset på förhand då de har haft tid att kunna 

reflektera över frågan. Detta är något som har funnits i åtanke men som har bortsetts ifrån. Det 

fanns en bakomliggande tanke med att inte dela ut intervjumanuset i förväg. Delvis finns det en 

risk att respondenternas förberedelse skiljer sig vilket påverkar deras svar i stor utsträckning. Det 

innebär att med hjälp av manuset hade deras inläsning av svaren skiljt sig. Det hade funnits till 

exempel en möjlighet att i förväg läsa in sig på svaren och ta del av till exempel forskning på 

området. I samband med det finns en risk att deras svar hade ändrats och kanske inte helt speglat 

deras uppriktiga åsikter, eller förhållningssätt. Det grundar sig i att jag ville ge respondenterna 

möjlighet att svara mer spontant, och inte ge dem möjligheten att sätta sig in alltför mycket i 

ämnet. Det är respondenternas spontana svar jag var ute efter och därför valdes detta 

tillvägagångssätt. 

 

Etiska ställningstagande 

Intervjuerna med respondenterna utfördes konfidentiellt: 
 

 
Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas.34    

 

Ett viktigt led i konfidentialiteten är att det insamlade materialet från respondenterna endast är 

tillgängligt för mig som utfört studien. Detta material får inte heller hamna i någon annans händer 

i efterhand. De deltagande respondenterna nämns inte vid namn och den skola de undervisar på 

framkommer inte heller, på så sätt har de framställts med konfidentialitet. Förhoppningen med 

att vidta detta tillvägagångssätt var att svaren skulle bli mer utvecklande och tillförlitliga. I det 

inbjudande mailutskick som respondenterna fick förklarades detta (Bilaga1) och det upprepades 

också innan start av intervjuerna. 

 

Urval 

Studien inriktar sig till att undersöka samhällskunskapslärares syn på fenomenet vilket innebär att 

urvalet har skett utifrån det. Det är alltså utbildade och aktiva samhällskunskapslärare som har 

valts ut. Ett rimligt antal respondenter för att få tillräcklig bredd på studien var en fråga som 

                                                             
34 Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 88 



18 
 

uppstod i ett tidigt skede. Delvis på grund av intervjuernas längd så ansågs att fem stycken var ett 

rimligt antal för att uppnå denna bredd. Eftersom studien inriktar sig till lärare på gymnasiet blev 

urvalet enbart gymnasielärare. Respondenterna arbetade på 3 olika gymnasieskolor i tre olika 

kommuner i region Jönköpings län. Två av respondenterna var kvinnor och de resterande tre var 

män. Urvalet skedde genom respons vilket innebar att de lärare som svarade först och snabbast 

var de som valdes ut. Massförfrågningar skickades ut till olika skolor vilket påverkade spridningen 

på skolor, kommuner och kön. Det innebar också att förfrågningarna skedde genom mail där jag 

själv presenterade mig, studiens syfte och information kring konfidentialitet (Bilaga 1). De utvalda 

respondenterna kom från olika skolor, var i olika åldrar, hade varierande bakgrund och olika 

erfarenheter av år som verksam i skolan. 

Tabell 1. Deltagande respondenter 

 

Respondent Ålder Kön År i tjänst 

Respondent (Albert) 45 Man  18 år 

Respondent (Britta) 42 Kvinna 18 år 

Respondent (Charles) 53 Man 8 år 

Respondent (Daniel) 44 Man 16 år 

Respondent (Ella) 31 Kvinna 5 år 

 

Det fanns en varierande erfarenhet, ålder och verksamhet på olika skolor bland lärarna. Det var 

inget som var planerat eftersom urvalet skedde utifrån respons men det fanns en förhoppning av 

det skulle finnas. Främst berodde det på att det skulle vara intressant att se om det går att dra 

några paralleller mellan lärarnas erfarenheter och verksamhet på skola kopplat till deras arbete 

och hantering av frågan. Namnen är fingerade och helt slumpsvis påhittade utifrån alfabetisk 

ordning. 

 

Genomförande av intervjuer 

Efter att respons kommit på de utskickade mailen med förfrågningar om deltagande skedde 

intervjuerna. Tid och plats bokades med de respondenter som var villiga att ställa upp i 

undersökningen. Att vara tillmötesgående med både tid och plats var något som det lades stor 

vikt vid. Det gjordes för att få respondenterna att ställa upp, delvis på grund av att det skulle 

passa dem men också på grund av att de förklarade att de hade mycket att göra här på vårkanten. 

Intervjuerna skedde utifrån respondenteras villkor och på platser där det var lämpligt. Det 
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innebar att alla intervjuer skedde på skolorna som respondenterna undervisade, ofta i mindre 

klassrum eller arbetsrum. Alla intervjuer startades på samma sätt genom att de kort fick berätta 

om sin bakgrund. Innan intervjuerna startade informerades alla respondenter om 

konfidentialiteten. Syftet med att inleda med bakgrundsfrågor var att mjuka upp respondenterna 

och få dem att bli bekväma i situationen. Det blev en form av uppvärmning innan de mer aktuella 

frågorna presenterades. Eftersom det användes en semi-strukturerad intervjuguide kom nästintill 

alla frågor i samma ordning. Däremot kunde vissa följdfrågor skilja sig eftersom alla 

intervjusituationer på något sätt blir unika. Vissa frågor följdes därför upp på olika sätt och viss 

information kunde variera utifrån erfarenhet och tyckande. Alla genomförda intervjuer blev runt 

sextio minuter långa och spelades in med hjälp av digital inspelningsutrustning.  

Påverkansprocess 

Under en intervju finns det alltid något som ibland kallas intervjuareffekt. Det innebär att det 

alltid finns en form av påverkansprocess i intervjun, intervjuaren och respondenten påverkar 

alltid varandra i någon mening. Att det finns en ömsesidig påverkan är därför viktigt för 

intervjuaren att vara medveten om. Denna påverkansprocess var något som märktes av även i 

mina intervjuer. Det blev tydligt att det skapades ett samspel och en påverkan mellan intervjuaren 

och respondenten. Det märktes bland annat att i hur vissa respondenter blev alltmer bekväma 

men också i hur jag och respondenten anknöt till varandra och detta är något som blir 

ofrånkomligt. Relationen påverkas av situationen och sammanhanget. Utöver det så påverkar 

också intervjuarens förhållningsätt och reaktioner, vilket därför är viktigt att reflektera över.35 

Eftersom intervjuerna skedde i respondenternas egen miljö skulle det kunna antas att det hade en 

avslappnande effekt på dem. Tillsammans med att vara flexibel med tider och datum för intervju 

blev det aspekter för att skapa en så avslappnad miljö som möjligt. Tanken var som nämnts i 

tidigare avsnitt att mjukstarta intervjusituationen. Det innebar att frågor kring deras bakgrund, 

ålder, utbildning och år som verksam lärare fungerade som ”uppvärmningsfrågor”. I en 

intervjusituation skapas det vissa processer och en av dem är balansen mellan att styra 

respondenten i en viss riktning och samtidigt vara följsam. Utifrån syftet med studien eller till 

exempel viss forskning kan det vara lätt att försöka styra respondentens svar. Intervjun byggde på 

en semi-strukturerad guide som skulle ge möjlighet till öppna frågor med utvecklande svar. 

Karaktären på frågorna skulle inte vara ledande heller, möjligtvis att vissa följdfrågor kan bli det i 

                                                             
35 Lantz, A (2013) Intervjumetodik s.84-86 
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olika situationer. I mångt och mångt så skapar samspelet, situationen och relationen mellan 

intervjuare och respondent olika situationer av påverkan.36  

 

Transkribering  

Efter att intervjuerna var genomförda och inspelade så transkriberades materialet. Att 

transkribera intervjuer är en lång och tidskrävande process. Enligt Alan Bryman får intervjuaren 

räkna med att det tar cirka fem till sex timmar att transkribera en timmes intervju. Utöver det blir 

det en väldig massa material och papper att gå igenom. Fördelen är att respondenternas svar, 

tankar och funderingar bevaras på ett annat sätt vilket är fördelaktigt. Det blir också lättare för 

intervjuaren att vara följsam och uppmärksam för att kunna följa upp intressanta synpunkter. Det 

finns också viss problematik som kan uppstå i samband med transkriberingen. Att försäkra sig 

om att transkriberingen hållet god kvalitet är därför viktig. Att höra fel, bli trött på lyssnandet av 

det inspelade materialet och slarv kan påverka utgången av transkriberingen. Att transkribera 

något eller några ord fel kan göra att respondenternas svar misstolkas. Det ställer lika stora krav 

på transkriberaren som på intervjuaren.37 Utifrån mina förutsättningar och kunskaper i både att 

intervjua och transkribera är detta något som har gjorts utifrån bästa förmåga. Själva 

transkriberingen är av ganska rak natur där det har skrivits ner vad respondenternas har sagt. 

Däremot har inte allt tagits med utan utfyllnadsord som ”ehh” och ”öhh” samt vissa pauser har 

valts bort. Detta eftersom det inte ansågs vara relevant för respondenteras svar eller studien. Just 

relevansen har stor vikt och avgjort vad som tagits med i transkriberingen.        

 

Trovärdighet och giltlighet 

När det gäller validitet i kvalitativa studier finns det en tydlig ambition, det är följande: 

 

Att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva 

uppfattningar eller en kultur.38  

 

Denna studie bygger på att undersöka samhällskunskapslärares upplevelser och hantering av 

kontroversiella frågor. Det blir således lärarnas helt egna erfarenheter och åsikter som tolkas och 

presenteras i studien. Validiteten i en kvalitativ studie innefattar hela forskningsprocessen. Något 

                                                             
36 Lantz, A (2013) Intervjumetodik s.84-86 
37 Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder s.310-312 
38 Patel, R. & Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning s.105  
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som kan påverka validiteten i olika undersökningar, även i denna, är ämnet. När den första 

kontakten sker med möjliga respondenter så informeras de om det aktuella ämnet. Det gör att de 

på förhand vet vad intervjun kommer att handla om. Det är möjligt att deras inställning till ämnet 

förändras utifrån vad de tror att jag som undersökare är ute efter. Att deras inställning och svar 

påverkas av vad de tror är det ”rätta” svaret, som de tror att intervjuaren möjligtvis är ”ute” efter. 

Att studien undersöker hur de arbetar och med och hanterar kontroversiella frågor menar att det 

är något de gör. Det kan innebära att det skapas en förväntning på lärarna att de ska arbeta på ett 

visst sätt. Det kan leda till att lärarnas svar påverkas i en viss grad.  När det gäller validiteten i 

kvalitativa studier går det inte att fastställa några procedurer eller regler för att säkerställa 

validiteten. Varje intervjusituation är unik och för forskaren så handlar det om att skaffa underlag 

för en trovärdig tolkning av de studerandes livsvärld.39  

 

När det gäller reliabiliteten i kvalitativa studier så menar Patel och Davidsson att det i hög grad 

beror på intervjuarens förmåga. Om intervjuaren är tränad så ökar studiens reliabilitet. Detta är 

något som talar emot reliabiliteten i den studien eftersom min kunskap är något begränsad. Jag är 

helt enkelt ingen erfaren intervjuare vilket kan påverka reliabiliteten. En annan aspekt som också 

påverkar reliabiliteten negativt är att jag är ensam. Om det finns ytterligare en person 

medverkande som registrerar intervjusvaren parallellt, så skapas det något som kallas 

”interbedömarreliabilitetet”. Det innebär att det är fler än en person som registrerar svaren och 

det skapas en överensstämmelse som utgör ett mått av reliabilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Patel, R. & Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning s.105-106 
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I avsnittet tidigare forskning utkristalliseras bland annat en bild av att det finns en problematik 

för samhällskunskapslärare, det är kunskaps- kontra fostransuppdraget. Det finns spänningar 

mellan dessa två uppdrag, särskilt gällande vilken som ska dominera undervisningen. Detta blir en 

av de teoretiska utgångspunkterna i undersökningen, lärarnas definition av ämnet. Lärarnas syn 

avgör deras förhållning till ämnet och deras egen undervisning. Det kommer att göras en analys 

av lärarnas syn på målet med deras undervisning i samhällskunskap. Ligger vikten i att bedriva en 

kunskapsbaserad undervisning eller en fostransbaserad.  I övrigt kommer det också göras 

anknytningar till olika analysverktyg. Det är analyser av olika strategier som går att använda i 

undervisning av kontroversiella frågor. Det är distanserande strategi, kompensatorisk strategi, 

empatisk strategi och utforskande strategi. Det är strategier lärare kan använda sig av och som 

kommer att analyseras. I övrigt kommer det också utgås ifrån att lärarna kommer reagera på ett 

visst sätt i kontakt med kontroversiella frågor. Det kommer att analyseras genom att analysera 

olika typer av reaktioner. 

 

 

Analysverktyg 

Agneta Bronäs har skrivit en artikel som heter Demokrati i samhällsundervinsingen. Den tar avstamp i 

vilken inriktning samhällskunskapsämnet har och har haft. Ligger fokus i ämnet på 

faktakunskaper eller fostransaspekten? I någon mening går det att konstatera att ämnet 

huvudsakligen kan uppfattas som ett kunskapsämne. Däremot finns fostransaspekten alltid 

närvarande i undervisningen. Ofta kopplas allmänna kunskaper som stats- och 

kommunalkunskaper. Exempelvis hur olika institutioner är uppbyggda, vem ansvarar för vad och 

vart går det att vända sig för att få svar på en fråga. Fostransaspekten syftar till att skapa 

önskvärda beteenden, attityder och värden. Att någon av dessa två aspekter ska vara i fokus är 

väldigt tidsbaserat. Under till exempel femtio- och sextiotalen fanns det en väldigt stark koppling 

till kunskapsaspekten, ämnet sågs i stor utsträckning som ett kunskapsämne. Under åttio- och 

nittiotalen ändrades denna struktur och ämnet dominerades av fostransaspekten. Kontentan är att 

det fokus som dominerar avgör i mångt och mycket undervisningen. Fokus på kunskap innebär 

mer problemlösningsförmåga, kunskaper om samhället, medan fostransaspakten lägger fokus på 

attityder och värden. Lärarnas fokus avgör vilken inriktning deras undervisning tar.40 

                                                             
40 Bronäs, A. (2003) Demokrati i samhällsundervisningen s.189-204 

Teori 
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Strategier 

Under följande avsnitt kommer att antal olika strategier för att hantera och bemöta 

kontroversiella frågor att presenteras. En person som presenterar olika metoder för hantering av 

kontroversiella frågor i klassrummet är Robert Stradling. Boken han har skrivit heter Teaching 

20th-century European history. Som titeln avslöjar är boken mest kopplad till historieundervisning. 

Däremot finns det ett avsnitt som berör kontroversiella frågor, inte bara i historia utan allmänt. 

Stradling presenterar fyra olika strategier för att hantera kontroversiella frågor i ett klassrum.41  

 

Den första strategin kallas distanserande strategin. Det innebär att läraren skapar en distans till 

det som upplevs ”hett” eller kontroversiellt. Det kan göras genom att dra paralleller till tidigare 

händelser, eller att undersöka kontroversen ur ett tidigare historiskt perspektiv. Då minskas 

kontroversens karaktär kopplat till ämnet eller frågan.42  

 

Den andra strategin är kompensatorisk strategi. Denna strategi är som mest användbar när åsikter 

baserat på ignorans uttrycks, eller när en minoritetsgrupp blir diskriminerad. Den är också 

användbar när det finns en tydlig majoritet i klassen som bara ser till ett perspektiv av en fråga. 

Här tillämpar ofta lärarna två tillvägagångssätt. Antingen så tar lärarna ställning för motargument 

och påvisar motsättningar i elevernas argument. Eller så tar läraren inte en lika direkt roll utan gör 

en för- och motlista kopplat till elevernas argument.43  

 

Den tredje strategin kallas empatisk strategi. Den är framför allt användbar när en fråga 

involverar en folkgrupp eller en nation som många, eller hela klassen, inte gillar. En strategi att 

använda när en speciell grupp rent av blir diskriminerad. Det kan till exempel vara etniska 

minioriteter, religiösa grupper eller kvinnor. Här är för- och motlistan återigen användbar eller 

olika rollspel. Det går också att se olika filmer eller dokumentärer för att få kunskaper.44  

 

Den sista strategin som Stradling presenterar är den utforskande strategin. Den här strategin 

används när frågan inte är tydligt definierad, eller när läraren inte enbart vill utveckla förståelse 

för frågan utan också utveckla elevernas analytiska förmåga.45 

                                                             
41 Stradling, R. (2001) Teaching 20th- century European history s. 102  
42 Stradling, R. (2001) Teaching 20th- century European history s. 102 
43 Stradling, R. (2001) Teaching 20th- century European history s. 102 
44 Stradling, R. (2001) Teaching 20th- century European history s. 102-103 
45 Stradling, R. (2001) Teaching 20th- century European history s. 103 
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Lärares förhållningssätt 

En tydlig koppling till ämnet är hur lärare reagerar när de kommer i kontakt med ett 

ämnesområde som kan uppfattas som kontroversiellt. Precis som för många andra personer och i 

olika situationer så reagerar lärare olika. En grov indelning som Sture Långström och Arja Virta 

har gjort i boken Samhällskunskapsdidaktik – utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande är 

i tre olika grupper.  

 

Den första gruppen lärare undviker helt att ta upp ämnesområden som kan anses vara känsliga. 

Denna grupp har fått namnet undvikarna. Undvikarna drar sig från att ta upp känsliga 

ämnesområden och lämnar dem ofta därhän. Att inte undervisa om vissa områden markerar dem 

som inte särskilt viktiga och kallas för ”defensiv undervisning”. Detta är något som i regel 

eleverna uppfattar väldigt snabbt.46  

 

Den andra gruppen lärare har ett väldigt öppet förhållande gentemot kontroversiella frågor. De 

tvekar inte alls på att arbeta med dessa ämnen. Det skulle kunna beskrivas som att de dyker rakt 

ner i problemet och nästintill njuter av att få arbeta med dessa ämnen, särskilt med ett ämne som 

skapar debatt. Skolan är inget hinder utan ämnet för gärna sträcka sig utanför skolans väggar, och 

det finns de som till och med på eget initiativ tar kontakt med massmedia. De bedriver vad som 

skulle kunna kallas en ”offensiv undervisning”. De gillar att likt forskare gräva fram något 

intressant, eller att rentav låta eleverna göra det. Den här sortens lärare benämns som grävarna.47  

 

Den tredje och sista gruppen lärare benämns som taktikerna. Taktikerna har på förhand tänkt 

igenom och analyserat arbetsområdet. I sin analys har de vägt fördelar och nackdelar med att 

undervisa om området mot varandra. Det innebär att denna typ av lärare ofta har ett förankrat 

ämne och arbetssätt hos skolledningen. De problem som läraren kan urskilja i ämnesområdet 

försöker han eller hon sedan att lösa genom utprövade metoder. Detta kallas för ”neutral 

undervisning”. De går in i arbetsområdet efter att ha kartlagt problemen och hittat en lösning på 

dem.48    

                                                             
46 Långström, S. & Virta, A. (2011) Samhällskunskapsdidaktik – utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 
tänkande s.241 
47 Långström, S. & Virta, A. (2011) Samhällskunskapsdidaktik – utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 
tänkande s.241 
48 Långström, S. & Virta, A. (2011) Samhällskunskapsdidaktik – utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 
tänkande s.241 
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Kontroversersens karaktär enligt lärarna 

I arbetet med kontroversiella frågor är det rimligt att först kartlägga vad det innebär. Därför 

ställde jag frågan till respondenterna vad ordet kontroversiell innebar för dem. Det rådde något 

delade meningar mellan respondenterna men däremot var alla inne på att det byggde på 

meningsskiljaktigheter. Men det var inte enbart meningsskiljaktigheter som var avgörande, att 

något var kontroversiellt innebar att det var värdeladdat och skapade känslor, samt att ämnet ofta 

var starkt kopplat till individen. Just de här meningsskiljaktigheterna kopplat till starka värden 

illustreras av Albert: 

 

Det är att det är ett ämne eller frågställning, ett ämne, ett tema där det finns starka känslor 

och uppfattningar för och emot. Ett ämne som kan vålla konflikt där människor rentav kan 

bli ovänner, blir ovänner för att de har olika uppfattningar i en fråga. 

 

Det påpekas också av en annan respondent som menar på att det inte är enbart 

meningsskiljaktigheter som skapar kontrovers. Daniel sa följande: 

 

Vad som är kontroversiellt… det är inte bara det tycker jag att det finns olika uppfattningar 

mellan människor, det behöver inte vara så kontroversiellt i alla sammanhang. Jag tänker att 

det kan vara kontroversiellt om det är nära individen, den man är på något sätt… identitet, 

kopplat till det på något sätt. Då kan det bli kontroversiellt, nästan som jag var inne på där. 

Sådana frågor… jag tycker att det var en svår fråga. Meningsskiljaktigheter kan vara 

kontroversiellt men i en del frågor så är det inte så kontroversiellt, jag tycker så och du tycker 

si. Det är klart att man kan tycka olika och tycka att det är viktigt men det är ingenting som 

på djupet berör människan. Då behöver det inte vara kontroversiellt tänker jag. Oftast är 

politisk spörsmål och politiska skiljaktigheter inte så jättekontroversiellt, i alla fall inte i vår 

ganska homogena politiska verklighet som vi har här. Ska det vara två procent mer skatt eller 

två procent mindre skatt är inte jättekontroversiellt, tycker inte jag. Men det kan vara 

intressant att diskutera, vad det får för konsekvenser.  

 

Här synliggörs aspekten men något mer än bara meningsskiljaktigheter. Respondenterna var 

nästintill överens om att det i mångt och mycket byggde på meningsskiljaktigheter men att det 

krävdes en dimension till. Som Daniel illustrerar så är det inte meningsskiljaktigheterna i sig 

Resultat 
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enbart utan det är också kopplat till individerna, ofta personligen genom olika värderingar. Ordet 

kontroversiellt för respondenterna är alltså något som väcker starka känslor och kan vara känsligt 

att diskutera.  

 

Kontroversiella frågor i ämnet samhällskunskap 

I frågan kring vilka frågor eller ämnen som är kontroversiella i samhällskunskap speglades det 

som är väldigt centralt i kontroversiella ämnen, att det är väldigt olika. En respondent menade att 

hon inte tyckte att det var särskilt mycket som var kontroversiellt, särskilt inte om det kopplades 

till grundkursen, samhällskunskap 1b. Britta sa följande om det:  

 

Tänker man på samhällskunskap 1b vet jag egentligen inte om det är något som jag tycker är 

jättekontroversiellt, inte om man tittar på det centrala innehållet. Det är snarare om man 

lyfter in saker som kanske inte direkt är kopplat till centralt innehåll. Det kanske kan vara 

kontroversiellt att diskutera om det är en rättighet för främlingsfientliga partier att 

demonstrera, det kan ju kanske vara känsligt för en del elever men det lyfter man ju fram, det 

är ju självklart. 

  

Det var inte helt enkelt för respondenterna att avgöra vilka frågor som var kontroversiella, de 

flesta menade att det delvis berodde på vilka elever och vilken klass de hade. Annars var 

invandringfrågan en fråga som flera av respondenterna beskrev och upplevde som kontroversiell. 

En respondent som resonerade kring både elevgruppen och invandringsfrågan var Ella: 

 

Ja. Idag... det mesta som handlar kring invandring upplever jag blir en kontroversiell fråga. 

När man pratar främlingsfientlighet, terrorism, alla de typer av frågor är väl det som blir 

tydligast. Det är ju lite beroende på vad man har för elevgrupp framför sig. Har man en 

ganska homogen elevgrupp, vissa av mina ekonomiklasser kan vara ganska homogena, så kan 

det vara kontroversiellt att resonera utifrån väldigt vänsterorienterade teorier. För att de 

generellt sett är en ganska samlad skara som är väldigt liberala. Så det beror ju givetvis på 

vilken elevgrupp jag har framför mig, vad som blir en kontroversiell fråga. 

 

Citatet från Ella illustrerar tydligt det är som är genomgående genom hela studien, att 

kontroversen till stor del avgörs genom vilka elever och elevgrupp de har framför sig. I övrigt 

illustrerar den också en kontroversiell fråga som också är väldigt genomgående i studien, just 

invandringsfrågan. Flera respondenter nämner denna som exempel på frågor i samhällskunskapen 
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som kan anses vara eller upplevas som kontroversiella. Albert och Charles är ytterligare två 

respondenter som nämner denna fråga. Albert:  

    

Migrationsfrågor, invandrarfrågor, frågor som har med etnicitet att göra. Det kan vara 

kontroverser och för att knyta an till det…beroende på vad eleverna har för etnisk bakgrund 

själva vissa konflikter till exempel Israel-Palestina. Vissa politiska konflikter kan vara 

kontroversiellt att ta upp. Det som har med etnicitet att göra, där det finns med på något sätt. 

 

Charles: 

 

Det som har varit aktuellt nu har varit invandringsfrågan, den är väldigt polariserad. En del 

elever tycker verkligen mycket om det ena eller det andra. För eller mot om man uttrycker sig 

så lite halvvulgärt. Men det tycker ju inte jag är kontroversiellt, det är ju en politisk fråga 

precis som många andra. 

 

Även om respondenterna inte radade upp exempel på kontroversiella ämnesområden eller frågor 

i samhällskunskapen så blev det tydligt under intervjuerna att det fanns många. Alla respondenter 

menade att samhällskunskapen genomsyrades av en mängd olika ämnen och att det inom dessa 

kunde uppstå en mängd olika kontroversiella frågor. Som tidigare nämnt var det i mångt och 

mycket eleverna och elevgrupperna som avgjorde vilken typ av frågor som blev kontroversiella. 

Invandrarfrågan var det många som nämnde men det behöver inte betyda att den generellt blev 

kontroversiell. Det gäller också många andra frågor i samhällskunskapen, det kan finnas en 

potentiell kontrovers men att den i stort avgörs av elevgruppen. Överlag är det frågor som 

innefattas i samhällskunskapen och som oftast är av politisk natur. Partipolitik är ett exempel som 

nämns av respondenterna. Krig och konflikter var exempel på frågor som kunde bli 

kontroversiella. Partipolitik och politiska ideologier var ytterligare frågor som nämndes.      

    

Varför vissa frågor blir kontroversiella 

Vad det är som gör att vissa ämnen eller frågor blir kontroversiella var enligt respondenterna flera 

olika aspekter. Det kan vara som tidigare nämnts att det finns starka meningsskiljaktigheter 

kopplat tillsammans med personliga värden och känslighet. Det kan också ha med elevernas 

bakgrund att göra, vad de kommer ifrån, vilken kulturell bakgrund de har, religiös tillhörighet 

eller tidigare erfarenheter. Samhällsklimatet nämns också som en del i det hela. Elever blir idag i 

större utsträckning utsatta för information i olika slag och de kan också lättare ta del av 
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information. Ella benämner samhällsklimatet och medieklimatet som viktiga faktorer i samband 

med kontroversiella frågor: 

 

Jag tror att det är mycket klimatet som är i samhället. Jag tror att det är själva 

samhällsklimatet, eller medieklimatet som avgör vad som blir kontroversiellt. Att det berör 

många, det finns många… både positiva och framför allt negativa konsekvenser som blir 

tydliga, som är nära eleven. Det påverkar även en sjuttonåring hur samhället... som med 

invandring så kan de ju se att det någonstans påverkar deras värld eller deras föräldrar.  

 

Britta är inne på samma spår: 

 

Då blir det en kontroversiella fråga eller kontroversiellt ämne att diskutera, det är ju inte 

klassen som säger att det här är en kontroversiella utan det är ju samhället i helhet, det är ju 

vissa ämnen som är lite kontroversiellt att diskutera och säga vad man tycker och tänker i. 

 

Det är alltså samhällets normer och värderingar som kan avgöra vilka frågor som blir 

kontroversiella. Att frågan och diskussionen uppstår i samhället och påverkar i sin tur eleven och 

sedan kommer frågan in i klassrummet. Det kan innebära att åsikter formas och cementeras i 

samhället och uttrycks sedan i klassrummet. Elevernas tidigare bakgrund och erfarenheter var 

också något som flera av respondenterna nämnde. De såg elevernas erfarenheter och bakgrunder 

som något som kunde påverka huruvida en fråga blev kontroversiell eller inte. Skulle det finnas 

elever som hade erfarenhet av krig och konflikter sedan tidigare så skulle det kunna vara frågor 

som blev kontroversiella. Likadant gäller med olyckor eller dödsfall, om det finns elever som har 

råkat ut för det är det också frågor som kan bli kontroversiella. Utöver det så är elevernas 

kulturella bakgrund väldigt central och kan avgöra frågors kontroversiella karaktär. Vad som 

utpräglades var ett det fanns en skillnad mellan etniska svenskar och invandrarelever i hur de såg 

på vissa frågor. Den här kulturella skillnaden och synen kunde ligga till grund för att 

kontroversiella frågor uppstod. Den kulturella skillnaden illustreras av Charles:  

 

Det finns ett individuellt val att tro eller inte tro, det är ju en ganska ny upplevelse för många 

av dem. Sexualitet, vi är ju erkänt ganska öppna, ganska mycket toleranta inför…sådant som 

inte är heteronormen. Inte alla men som samhälle måste vi ändå beteckna att vi är ganska så 

toleranta. Det är klart det är också nya idéer som de behöver bearbeta, då pratar jag om 

invandrarelever då. 
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Men det är inte bara skillnaden mellan invandrarelever och etniska svenskar som påpekas heller 

utan även en skillnad mellan etniska svenskars bakgrund och framför allt religiös tillhörighet. Det 

görs alltså inte bara en skillnad mellan utländska och etniska svenska elever utan egentligen alla 

elever emellan. Kontentan är att elevernas bakgrund och olika erfarenheter kan vara avgörande, 

exempel vis elevers religiösa tillhörighet. Charles igen:  

 

Ja etnisk bakgrund kan ju ligga dem i fatet, religiös tillhörighet kan ligga i fatet men vi 

befinner ju oss i Jönköpings län. Jag kommer från Kronobergs län och jag märker ju att 

närvaron av frikyrkor och den kulturen är ju rätt påtaglig här uppe jämfört med där jag vuxit 

upp. Så här stöter man ju på etniska svenskar som kanske inte riktigt har den här, vad ska 

man säga, liberala synen som vi har eller majoritetssamhället har. 

 

Det är alltså svårt att peka på något specifikt som gör att vissa frågor och ämnen upplevs som 

kontroversiella. I mångt och mycket spelar elevers tidigare erfarenheter och bakgrunder in. I en 

elevgrupp med många olika typer av elever är det därför fullt rimligt att det kan vara många olika 

typer av frågor som kan bli kontroversiella och att de kan te sig annorlunda i jämförelse med 

andra elevgrupper. 

Hantering av kontroversiella frågor i klassrummet 

Vad som genomsyrade de deltagande lärarnas arbetsätt var att de mer eller mindre alltid tog tag i 

kontroverser och frågor som uppstod på lektionerna. De flesta såg det som positivt och menade 

att det tydde på att eleverna var engagerade och intresserade. De kontroverseriella frågorna som 

kan uppstå får dock inte ta hur mycket tid som helst och det är inte alltid lägligt att alltid diskutera 

dem heller. Ibland ansåg respondenterna att det kunde vara bättre att återkomma till frågorna, 

exempelvis vid nästa lektionstillfälle. En aspekt som några av respondenterna använde sig av i 

hanteringen av kontroversiella frågor var att lyfta frågan och sedan belysa olika perspektiv på den, 

visa att frågan oftast inte är svart eller vit. Att erbjuda olika perspektiv i frågorna var väldigt 

viktigt för respondenterna. Att också ställa frågor till eleverna var användbart, att fråga eleverna 

varför de tyckte så som de gjorde och hur det kommer sig att de uttrycker sig så som de gjorde. I 

fölande citat från Britta går det att se vikten av att erbjuda olika perspektiv, samt att det är 

positivt när frågor kommer upp eftersom det tyder på elevers engagemang. Britta: 

 

Man får ju försöka…känner man som sagt att det bara en sida som får komma till tals 

exempelvis så får man försöka bidra så den andra sidan kommer till tals med. Skulle det mot 

förmodan vara så att man upplever att kunskaperna är begränsade just nu så får jag ju se till 
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att läsa in mig på det och redogöra för den andra sidan på nästa lektion känner jag. Sen är det 

positivit att det kommer upp saker i klassrummet, så är det ju, det är ju jättepositivt. 

 

Om det uppstod kontroversiella frågor i klassrummet var det enligt respondenterna viktigt att 

lyfta frågan, exempelvis genom gemensam diskussion. Vissa såg det som positivt och en antydan 

på elevernas engagemang. Att lyfta frågan och sedan erbjuda olika perspektiv var centralt i 

hanteringen av frågorna. Det ställer stora krav på lärarens kunskaper, både pedagogiska och 

ämnesmässiga. Fanns det inte tillräckliga kunskaper vid det ögonblicket fanns möjligheten att 

återkomma vid nästa lektionstillfälle. Det är viktigt att tömma ut frågan och inte låta några 

outredda konflikter finnas kvar. Ledarskapet i klassrummet samt att efterarbeta om det finns 

något kvar att reda ut. Albert illustrerar detta vid två tillfällen:  

 

Märker man att någon far illa av diskussionen eller att det fortsätter efteråt så får man prata 

efteråt, hålla kvar och… man ska inte lämna en lektion om man inte vet eller om man känner 

att det är outrett, om det är en konflikt som är kvar. 

 

Och: 

 

Märker jag att eleverna vill säga massa kring det här så låter jag det ta tid, men inte för lång 

tid, men det ska ändå vara ganska uttömt innan jag slutar. Som jag sa tidigare så får man se 

efteråt om det finns någonting kvar av det här och efterarbeta. 

 

Det är alltså viktigt att ta tag i frågorna och verkligen tömma ut dem. Samtidigt har lärarna en 

viktig roll med sitt ledarskap i att skapa trygghet. Som Albert påpekar låter han frågorna komma 

upp och han tar tid till dem, samtidigt som han tömmer ut dem och inte låter någon fara illa. 

Ingen ska fara illa av diskussionerna eller den ska skapa konflikter. I det här arbetet kan det också 

uppstå kontroverser och kontroversiella frågor där elever uttrycker sig olämpligt. Det kan vara 

yttringar som strider mot skolans värdegrund eller rentav är olagliga. De tillfrågade respondentera 

hade inte särskilt mycket erfarenhet av att elever hade uttryck sig på ett sådant sätt men att det 

hade hänt vid enstaka tillfällen. De ansåg att eleverna var duktiga på att hålla sig inom rimliga 

ramar och att eleverna lärt sig vad de kan säga och inte. De är medvetna om vilket sammanhang 

de befinner sig i och vilken roll läraren har. I hanteringen av kontroverser som kan bli rentav 

odemokratiska ansåg flertalet respondenter att ställa frågor var viktigt. Att som tidigare nämnt 

fråga eleverna varför de uttrycker sig så här och vad det beror på. Daniel sa följande: 
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Jag hanterar nu de på samma sätt genom att ställa frågor, vad är det som gör att du tänker så 

här, varför anser du det. Jag påpekar ofta det här med alla människors lika värde, de här 

grundperspektiven. Det försöker jag ofta… jag låter det sällan passera bara och tar upp det 

på något sätt och försöker göra det utan att skuldbelägga individer som uttrycker det här. 

 

För lärarna kan det vara en svår situation när vissa yttringar uppstår. Det kan skapa starka känslor 

i klassrummet samtidigt som det rentav kan kränka vissa. Som tidigare nämnt så ställer det stora 

krav på lärarens kunskaper att kunna hantera dessa situationer. Som Daniel menar är det viktigt 

att nysta i vart de här åsikterna kommer ifrån och varför eleven anser det. Problemet kan vara att 

dessa åsikter är starkt cementerade och att oavsett vad som händer så kommer de fortsätta att 

tycka vissa åsikter. Att se till att ingen far illa är därför viktigt och att också erbjuda olika 

perspektiv för att erbjuda helhetsbilden i frågan till eleverna. När det gäller odemokratiska 

yttringar är respondentera väldigt tydliga med att de alltid står upp för demokratiska värderingar, 

och att de som lärare har en skyldighet att värna om sådana värderingar. Britta är en av 

respondenterna som visar på lärarens roll och skyldighet: 

 

Men skulle det vara så, så är det som jag sa lite innan i invandringspolitik, främlingsfientliga 

partier, men då gäller det verkligen att jag som lärare markerar att det här är inte okej enligt 

varken lagstiftning eller skolans policy, det är ju min skyldighet som lärare och vuxen med 

för den delen. Det måste man markera tydligt, man kan ju inte låta det rinna ut i sanden och 

låtsas som att man inte hör det utan där måste man agera och markera att det inte är okej.  

   

Till synes går det att konstatera att läraren har en viktig roll som ledare i klassrummet. Det är 

alltifrån att skapa en trygg miljö till att markera olämpligheter och odemokratiska yttringar. Det är 

lärarens skyldighet att markera mot odemokratiska yttringar och värna om demokratiska värden.  

 

Lärarnas förhållning till kontroversiella frågor 

Kontroversiella frågor kan vara något som skapa obehag och blir känslomässigt jobbigt för de 

inblandande, det märks exempelvis i de formuleringar de använder kring definitionen av 

kontroversiella frågor. För respondenterna innebar det frågor som skapade starka känslor och 

meningsskiljaktigheter. Därför menade respondenterna att när det gällde hanteringen av 

kontroversiella frågor är det inget läraren får vara rädd för att bemöta och lyfta. De tyckte alla att 

det var viktiga frågor att lyfta vilket de alla också gjorde. Det fanns de som hade kollegor som 

upplevde vissa frågor som jobbiga och att kontroverser överlag kunde vara jobbiga. Det var ingen 
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som aktivt sökte att skapa och lyfta kontroverser men ingen var heller rädd för att ta i de frågorna 

heller. Ella: 

 

Jag lyfter det inte medvetet som att för att lyfta frågorna. När det dyker upp aktuella 

händelser, det är väl snarare där som man knyter an till det. När vi träffas imorgon så 

kommer vi på något sätta anknyta till terrordåden i Stockholm till exempel. Vilket känns 

kontroversiellt. Det är ju när det händer saker och sen är det ju inte att jag lyfter det för 

sakens skull. Möjligtvis ibland för att provocera grupper som inte tycker något men inte 

annars. 

  

Citatet visar på den förhållning många av respondenterna hade, att de inte alltid nödvändigtvis 

planerade kontroversiella frågor att lyfta utan att det var ofta något som uppstod. Kontentan som 

tidigare nämnt att det inte infinner sig någon rädsla kring hanteringen av dessa frågor. I 

förlängningen av det så var det inte heller någon respondent som kunde erinra sig om att de 

någon gång undvikit att lyfta eller diskutera en kontroversiell fråga. Det fanns frågor som var mer 

eller mindre jobbiga att ta upp och som skapade olika starka känslor som respondenterna inte 

nödvändigtvis sökte sig till, men det var ingen fråga de väjde sig för. I följande citat pekar Albert 

på båda delar: 

 

Jag söker mig inte till etniskt…det kan vara jobbigt och det kan röra upp en del känslor i 

onödan också. Men jag väjer mig inte för att ta det om det kommer upp och ibland är det 

förberett men inte att jag älskar att vältra mig i det men det kanske en del tycker är ganska 

roligt. 

 

Till synes finns det vissa frågor som respondenterna anser kan vara jobbiga att prata om och 

skapa starka känslor. Samtidigt avslutar respondenten ifråga med att säga att han inte väjer sig för 

att ta i de frågorna, vilket också är synonymt för de andra respondenterna.  Det berodde delvis på 

hur de var som personer, att de inte kände rädsla eller obehag. I mångt och mycket innebar det 

för respondenterna att identifiera kontroversen och den kontroversiella frågan och sedan hantera 

den. Ingen var som sagt rädd för att möta dessa frågor men det var inget de heller nödvändigtvis 

sökte utan för det mesta tog de det som det kom. Vissa av respondenterna planerade till viss del 

debatter och diskussioner utifrån kontroversiella frågor men för det mesta var det något som 

uppstod i lektionssammanhang. Planeringen kontra uppkomsten av frågorna spontant var Britta 

inne på: 

 



33 
 

Det kan ju både uppstå spontant och sen så kan man ju ha planerat det med. Sådana här 

debatter som jag håller är ju sådant som är förberett och det underlättar ju kontroversiella 

ämnen om jag som lärare kan sätta mig i ämnet och bemöta påstående som är felaktiga 

exempelvis. Sen kan det ju uppstå spontant med ju och det är ju en utmaning om man inte 

riktigt är lika insatt. Det underlättar ju om man är förberedd och inläst själv som lärare och 

kan styra på ett annat sätt. Det tycker jag nog. 

 

Det fanns olika sätt som de kontroversiella frågorna kunde uppstå på, det kunde vara planerat 

eller uppstå spontant. Respondenterna arbetade på olika sätt i undervisningen av kontroversiella 

frågor och de hade olika metoder som de använde sig av i arbetet med dessa frågor. Diskussioner 

och debatter var däremot två metoder som var väl vedertagna av respondenterna. Det är två 

metoder som naturligt passar arbetet med kontroversiella frågor. När den uppstod spontant var 

diskussionen ett väldigt bra verktyg. När läraren ifråga hade planerat i förväg var det ofta 

debatten som användes. Britta är en av respondenterna som använder sig av debatter: 

 

Det är ju diskussioner, debatter, läsa kanske debattartiklar eller läsa faktatexter och sen 

diskutera dem då. Man kan ju ha eleverna till att skriva debattartiklar men det har vi inte haft 

nu. Jag känner att just kontroversiella ämnen är mycket att man förbereder sig, läser in sig på 

ämnet, kanske tittar på något tv-program eller kort tv-klipp men sen att det är mycket 

diskussioner för att båda sidor ska komma till tals. 

 

Att det blir diskussioner och debatter är inget konstigt. Det är forum som tillåter eleverna att 

framföra sina egna åsikter samt att lyssna på andras. Det finns också stora möjligheter att belysa 

olika perspektiv i frågan, antingen från lärarens håll eller från eleverna själva. Att just belysa 

frågan från olika perspektiv var oerhört viktigt för respondenterna. Debatterna och 

diskussionerna gav också eleverna möjlighet att få lyssna på andras åsikter och ståndpunkter 

vilket också var viktigt för respondenterna. Syftet i arbetet med kontroversiella frågor var ofta att 

eleverna skulle få ta del av olika perspektiv och att träna sig i att argumentera, samt att få lyssna 

på och ta in andras åsikter och argument. Charles var en av respondenterna som tyckte att detta 

var viktigt: 

 

Jag kan egentligen inte riktigt svara på den frågan men syftet när de väl dyker upp, om jag 

initierar dem eller om de kommer spontant från elevgruppen, det är ju att det är åsikter som 

blir på allvar och det är diskussioner som är bra att föra. Det är ämnen som eleverna tycker 

är kul och det är viktiga ämnen men det är också bra att träna sig i att lyssna på andra 

människors argument. Jag behöver inte alltid erbjuda det här andra alternativet, det kan ju 
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eleverna mycket väl göra själva genom att diskutera – jaha tycker du si, ja men jag tycker så 

och där kommer en som har en tredje eller fjärde åsikt.  

 

Respondenterna tyckte att kontroversiella frågor var viktigt att jobba med. Framför allt för att det 

är ämnen som inte alltid har ett ”rätt” svar och att det går att se på frågan från olika perspektiv. 

Det gav eleverna möjlighet att arbeta med tidigare nämnda förmågor. Deras förhållningssätt 

överlag var positivt då de som nämnt tyckte att det var viktiga frågor. De sökte sig inte 

nödvändigtvis till kontroversiella frågor men kunde handskas med dem utan svårigheter. Lärarens 

kunskaper är viktigt för att kunna erbjuda olika perspektiv i frågorna som respondenterna tyckte 

var av yttersta vikt i arbetet med kontroversiella frågor.  

 

Problematik i arbetet med kontroversiella frågor 

Respondenterna som tidigare nämnt var alla trygga i att hantera och lyfta kontroversiella frågor. 

Med det sagt så nämnde de ändå vissa svårigheter och problematiker som kunde uppstå i arbetet 

med kontroversiella frågor. Här framkom det lite olika aspekter på vad som kunde skapa en 

problematisk situation. Det som respondenterna nämnde var bland annat svårighet att lyssna på 

andras argument, att situationen blev känslomässigt jobbig och att frågan kan bli svartmålande 

eller utpekande för en viss grupp. Ytterligare en aspekt som uppstod var fria yttringar kontra 

fostransuppdraget. Som lärare finns det ett fostransuppdrag och det innebär att lärare ska fostra 

eleverna till goda demokratiska samhällsmedborgare. Lärarens uppgift blir att förmedla och skapa 

de grundläggande värden som samhället vilar på hos eleverna. Det är bland annat människolivets 

okränkbarhet, allas lika värde, jämställdhet och individens frihet och integritet. Respondenterna 

ville verka för ett öppet klassrumsklimat där eleverna kunde känna trygghet i att uttrycka sig. I 

sällsynta fall kunde detta arbete påverkas av fostransuppdraget. Det innebär att samtidigt som de 

ville uppmuntra eleverna att uttrycka sig har de ett uppdrag att motverka olämpliga yttringar. Det 

kunde ibland vara så att eleverna uttryckte sig på ett sätt som strider mot de värden läraren har i 

uppgift att värna om. Britta: 

 

De måste ju få säga vad de tycker och tänker och sen är det helt felaktigt då måste jag ju 

också bryta in och säga vad som är rätt och riktigt. Det gör man ju också som lärare 

självklart. 

 

Följande citat av Britta illustrerar den här kontrasten som kan uppstå. Delvis vill de uppmuntra 

eleverna att, som Britta säger, säga vad de tycker och tänker men samtidigt så har de 
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fostransuppdraget som gör att de ibland måste bryta in och påpeka vad som är korrekt och 

rimligt. Just fostransuppdraget är något som de tog på stort allvar och respondenterna såg sig 

verkligen som föreståndare och representanter för de demokratiska värden de ska förmedla och 

representera. Just fostransuppdraget var något som präglade deras undervisning. De flesta 

hävdade att deras undervisning präglades av en blandning av kunskap- och fostransfokus. I 

grundkursen låg större fokus på rena kunskaper medan fostransaspekten blev mer påtaglig i 

fördjupningskurserna. Utöver detta nämndes tidigare utpekandet av grupper, och det illustreras 

av Albert: 

 

Då hade jag ett frågequiz och då var en fråga om sommar-OS i München 1972, där det var 

en palestinsk terroristgrupp som mördade israeliska idrottsmän som hette svarta september 

den här gruppen. Vilka var det, var det någon som frågade och då satt det palestinska elever 

och det kändes inte så…om jag hade tänkte mig för hade jag inte tagit upp den frågan för det 

kändes dumt mot dem. Men jag sa som det var men det var ju inte meningen att vi skulle 

diskutera det men det kändes inte bra, det kändes utpekande mot dem. Det var ju så det var 

men det kändes inte bra.  

  

Det var ett exempel av Albert från ett annat ämne han temporärt undervisade i. Detta skulle 

mycket väl kunna ske i samhällskunskapen också och visar på den genomgående problematiken 

som finns. Respondenterna nämner ofta skapandet av starka känslor och detta är ett exempel. 

Här är det inte bara känslor som spelar in för de inblandade utan här blir det också utpekande till 

viss del för en viss grupp. Återigen är det frågor som kan uppstå och som är viktiga att prata om 

men att de kan skapa starka känslor och obehag för de inblandade. Detta är något som 

respondenterna upplevde som problematiskt och som de mest av allt ville undvika, inga elever 

ska känna obehag eller otrygghet i klassrummet. Övrig nämnd problematik var också att eleverna 

ibland kunde ha svårt att lyssna på och ta till sig andra sidans argument. Britta har upplevelser 

kring detta: 

 

Det är någon enstaka gång man har haft elever som inte kan lyssna på andra sidan utan de är 

väldigt enkelspåriga, det är väl i sådana fall det att man kan bli frustrerad över att de inte kan 

lyssna. Det betyder ju inte att man ska övertyga dem eller någonting men just att man måste 

lyssna och acceptera den andra sidans åsikter. Det kan ju vara en utmaning i sådana fall. 

 

Det är exempel på några av de problematiker som kan uppstå i undervisningen av kontroversiella 

frågor. Utöver det så är kunskapen återigen återkommande och kan också vålla problem. Det 
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krävs att läraren har goda kunskaper och detta är också något som respondenterna påpekar. 

Utöver pedagogiska kunskaper pratar de framför allt om ämnesbaserade kunskaper. Dessa 

kunskaper behövs för att kunna hantera, leda och styra frågan. Det är viktigt för att arbetet ska bli 

bra och att den kunskapen och de perspektiv som finns i frågan förmedlas till eleverna. Finns inte 

den kunskapen kan arbetet bli mindre bra och utgången blir inte den önskade. Ella påpekade 

denna problematik:  

 

Handlar det om att ta upp dessa frågor i ett aktuellt sammanhang så har man en ganska kort 

tid på sig att läsa in sig. Då är risken att man känner sig låst eller att man försöker bryta av 

tidigare för att man känner att man inser att här kommer jag inte kunna tillräckligt mycket. 

 

Till synes finns det olika problem som kan uppstå i undervisningen av kontroversiella frågor. 

Utöver detta tillkommer komplexiteten att det är en mängd olika frågor som kan bli 

kontroversiella och att det till stor del beror på elevgruppen. Respondenterna menade också att 

de hade fått lite eller ingen utbildning alls i hur det går att arbeta med och hantera kontroversiella 

frågor, det var endast via enstaka fortbildningar i så fall. För respondenterna var det nästintill 

uteslutande en erfarenhetsbaserad hantering. Någon tyckte att det kunde vara bra med vidare 

utbildning men ingen kände direkt något behov av det. De kände att de hade kunskapen och 

erfarenheten som krävs för att hantera dessa frågor. Det kan till stor del bero på att de flesta var 

relativt gamla och hade lång erfarenhet av läraryrket. En respondent menade att ju äldre man blir 

desto större chans är det att dessa frågor har uppstått och att man blivit utsatt för dem.   

 

Samhällskunskap och andra ämnen 

Alla respondenter var rörande överens om att samhällskunskap var viktigt att lära ut och det är 

inget konstigt i sig. Alla ämnen är på olika sätt viktigt att lära ut och det inkluderar givetvis 

samhällskunskapen också. Sedan är ju alla samhällskunskapslärare vilket säkerligen gör deras svar 

väldigt subjektiva. Därför höll de givetvis samhällskunskapen väldigt högt. Varför 

samhällskunskapen var viktig var att lära sig hur samhället fungerar, att bli en duglig 

samhällsmedborgare. Det innefattar att lära sig vilka rättigheter och skyldigheter människor har 

och hur samhället fungerar. Här kommer återigen de demokratiska värdena på tal och 

fostransuppdraget. Det innebär att fostra eleverna till deltagande samhällsmedborgare som kan ta 

del av, och fungera i ett samhälle. Detta illustreras av Daniel: 
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Det är ju en del av skolans uppdrag som helhet, det här med att fostra demokratiska 

samhällsmedborgare. Det tycker jag ju att samhällskunskapen är en väldigt viktig bit i det här, 

att man ska kunna fostra demokratiska samhällsmedborgare som kan ta del i samhället och 

förstå sitt samhälle och ta del i det på något sätt. Det måste ju vara väldigt viktigt tänker jag. 

Både vad det gäller just för individens… sig själv, att kunna ta sin plats och roll i samhället 

men också för samhället som helhet, att ha medborgare som förstår hur samhället fungerar 

och därmed kan få samhället att fungera bättre.  

 

Det går att se att samhällskunskapen har en väldigt stor roll i fostransarbetet av demokratiska 

samhällsmedborgare och detta är ju något som samhällskunskapslärarna givetvis tycker är viktigt. 

Som citatet från Daniel visar så är det viktigt att lära eleverna hur de ska fungera och agera i 

samhället. Samhället är något som de lever i och som befinner sig nära eleverna, samt att det 

ständigt är påtagligt. Detta gör att kunskaper om samhälle är väldigt viktiga att lära ut. I 

respondenternas svar blir det tydligt att det är ett ämne som inte bara är viktigt att lära ut för 

stunden utan att det också bygger för framtiden. Tanken är inte att de ska vara dugliga 

samhällsmedborgare där och då utan att de ska vara det i framtiden också. De kunskaper som 

förmedlas nu bygger också en grund för framtiden. Detta gäller givetvis inte bara ämnet 

samhällskunskap utan alla ämnen. Samhället kommer dock alltid finnas där och vara en påtaglig 

faktor i folks liv vilket gör att kunskaperna om samhället blir viktiga. I övrigt menade 

respondenterna att samhällskunskap var ett ämne som definitivt bjöd in till kontroverser och 

kontroversiella frågor. Ämnet i sig är väldigt brett och innefattar många olika ämnen. De ämnena 

kan också bli väldigt känsloladdade och skapa starka meningsskiljaktigheter. Albert är inne på 

detta: 

 

Ja. Ofta eftersom det råder olika uppfattningar i frågor. I politiken och olika partiers olika 

uppfattningar i olika frågor på det internationella planet, hur olika stater agerar och hur FN 

agerar. Det finns inget rätt eller fel ofta. Det är kring allting. 

 

De menar att det är ämnena i sig som kan vara brännbara och att samhällskunskapen innefattar så 

många ämnen och frågor som kan skapa kontroverser. Överlag tyckte respondenterna att de 

samhällsorienterade ämnena bjöd in mest till kontroverser. Jag bad dem att jämföra med sitt 

andra ämne men också alla andra ämnen överlag. Det var givetvis svårt för dem att svara 

eftersom de inte undervisar i alla ämnena, men när de generaliserade så stod samhällskunskapen 

ändå högt. Britta resonerade kring detta: 
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Jag undervisar ju i privatjuridik med och där till viss del kan det komma upp sådana här 

frågor, nu bara utan att veta säkert, men liksom matematik vet jag inte om det dyker några 

kontroversiella ämnen. Naturvetenskapen vet jag för det pratade jag med andra lärare för ett 

tag sen, man kan diskutera massa saker. Men där tycker jag att samhällskunskapen…jag tror 

att det är högst placerat där. Att det lättare dyker upp kontroversiella ämnen i 

samhällskunskapen faktiskt. Så känner jag utan att vara en expert på alla ämnen. Det kanske 

är kännetecken för alla So-ämnen, även religion och kanske sociologin med, men topp tre i 

alla fall för samhällskunskapen, helt klart det känner jag.  

 

Precis som för andra respondenter så är det i framför allt i So-ämnena som det uppstår och precis 

som Britta illustrerar så är samhällskunskapen kanske till och med nummer ett. 

Sammanfattningsvis så är det samhällskunskapen ett brett och stort ämne men också framför allt 

viktigt. Det är ett viktigt ämne at lära ut nu och för framtiden. Det är inte bara ett ämne som är 

viktigt att undervisa om utan det är också ett ämne som bjuder in till kontroverser. Ämnet i sig 

innefattar många olika ämnen och frågor som kan bli kontroversiella vilket gör att arbetet och 

hanteringen av kontroversiella frågor blir särskilt påtagligt för en samhällskunskapslärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

I följande avsnitt kommer en analys göras av de fem tillfrågade respondenternas svar. Det 

innebär att resultatet som framkommit av deras svar kommer att analyseras och diskuteras med 

hjälp av tidigare forskning och teorianknytning. Två avsnitt som nämnts tidigare i studien. 

 

Ordet kontroversiell 

Något som är väldigt centralt för studien är kontroversiella frågor och även då ordet 

kontroversiell. Vad innebär det egentligen och vad definierar en kontroversiell fråga? Diana E. 

Hess definierade det som frågor som skapar signifikanta meningsskiljaktigheter och där det inte 

finns något rätt eller fel. Utöver det är det ofta frågor som skapar starka åsikter som också ofta är 

välgrundade i den åsikt som förespråkas. Detta är något som stämmer väl överens med 

respondenternas syn. Meningsskiljaktigheter, starka känslor och åsikter samt att frågorna inte är 

svart-vita är alla aspekter som respondenterna nämner i sin definition. Det innebär att det till stor 

del finns en gemensam och universell bedömning på vad ordet kontroversiell och kontroversiella 

frågor innebär. I förlängningen är det helt avgörande för vad som avgör att en fråga är 

kontroversiell eller inte. 

 

Vilka frågor är kontroversiella 

Efter att någon form av definition har gjorts är det en rimlig fråga att ställa vilka frågor som är 

kontroversiella. Eftersom studien har inriktat sig till samhällskunskapsundervisningen och 

samhällskunskapslärare är det frågor inom det ämnet som gäller. När det gäller den tidigare 

forskningen finns det inte särskilt mycket som påpekar vilka frågor som är kontroversiella i 

samhällskunskapsundervisningen. Detsamma gäller också respondenternas syn. Detta blir starkt 

kopplat till hermeneutiken och livsvärlden.49 Att tolkningen blir utifrån respondenternas svar och 

det är respondenternas livsvärld som speglas.50 Det var inte särskilt många tydliga exempel som 

gavs utan det fanns många potentiella ämnen som till stor del avgjordes av elevgruppen. Det som 

dock utmärks i den tidigare forskningen är att frågorna ofta är av politisk natur och detsamma 

                                                             
49 Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik s.23-25 
 
50 Bengtsson, J. (2005) Med livsvärlden som grund – bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i 
pedagogisk forskning s.14-21   
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gäller för deltagarna i studien. Partipolitik och demokrati är två ämnen som respondenterna bland 

annat nämnde som är starkt kopplat till politik. Även invandringsfrågan var ständigt 

återkommande vilket också kan kopplas till nuvarande svensk politik där frågan är väldigt 

debatterad. Utöver detta nämndes också olika krig och konflikter som möjliga kontroversiella 

frågor. Just krig är något som är en återkommande kontroversiell fråga och presenterades i 

Cowan och Maitles bok som ett nyckeltema i kontroversiella frågor51 Det finns alltså några tydliga 

exempel och det skulle säkerligen kunna nämnas flertalet till. Vad som är väldigt tydligt enligt 

respondenterna när det gäller kontroversiella frågor är att det kan variera mellan olika grupper. 

Den fråga eller ämne som blir kontroversiellt i en grupp behöver nödvändigtvis inte bli det i en 

annan. Detta är väldigt signifikativt för kontroversiella frågor och avgör vad som blir en 

kontroversiell fråga. Det kan därför på förhand vara svårt att avgöra vilka frågor som anses 

kontroversiella. Som nämnt av respondenterna så är det elevgruppen framför dem som avgör 

vilka frågor som blir kontroversiella. Det fanns till och med de som ansåg att grundkursen i 

samhällskunskap egentligen inte innefattade särskilt mycket som var kontroversiellt. Vad som är 

viktigt att påpeka är att detta är de aktiva lärarnas synsätt. Bara för att de inte upplever en fråga 

eller ett ämne som kontroversiellt innebär inte det att eleverna upplever samma sak och vice 

versa. Detta är något som respondenterna också påpekade och fick insikt i under intervjuernas 

gång. Att deras syn på vad som är kontroversiellt eller inte behöver nödvändigtvis inte stämma 

överens med elevernas.   

 

Vad avgör att frågor blir kontroversiella 

Precis som Hess definition52 av kontroversiella frågor så menar respondenterna att det till stor del 

delvis beror på att frågorna skapar starka meningsskiljaktigheter. Utöver det finns det en rad 

aspekter till som kan vägas in. Det kan vara elevers bakgrund, deras tidigare erfarenheter eller 

religiös tillhörighet och tro. Tillsammans med ett informativt samhällsklimat skapas det en mix av 

olika aspekter att ta hänsyn till. Eleverna får allt mer information och kunskap i olika frågor 

genom olika medier. De kan lättare ta del av den diskussionen som förs i samhället kring dessa 

frågor och skapa sig en egen uppfattning. I förhållande till det blir de också påverkade av andras 

åsikter i större utsträckning vilket också påverkar deras åsikter. Tillsammans med tidigare 

erfarenheter och kulturell bakgrund blir det en stor blandning av olika perspektiv för läraren. Det 

innebär att lärarna egentligen inte kan helt säkert kan veta vilka frågor ska kan bli kontroversiella. 

Alla tidigare nämnda aspekter är exempel från konkreta perspektiv från lärarnas egen värld. Det 

                                                             
51 Cowan, P. & Maitles, H. (2012) Teaching controversial issues in the classroom: key issues and debates s.5-13 
52 Hess, E. D (2009) Controversy in the classroom: the democratic power of discussion s.37-38 
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innebär att det återigen sker en tolkning och framställning av lärarnas egen livsvärld. Att den här 

livsvärlden förstås utifrån någons upplevelser som de nämnda aspekterna är exempel på.53   

Erfarenheten har lärt dem att det finns mer eller mindre brännbara frågor vilka har potential att 

bli kontroversiella. Men i övrigt finns det många potentiella frågor som kan bli kontroversiella. 

Till detta kommer det också många kulturella krockar med det ökande antalet nyanlända elever. 

Det är också något som illustrerades av respondenterna där de några menade att det inte alltid är 

lätt för varken eleverna eller lärarna. Det är många nya intryck och seder att ta del av och frågor 

som de inte ser på samma sätt som andra gör. Det innebär att förhållningen och diskussionen 

kring frågor kan te sig olika. Den här skillnaden finns också överlag mellan elever, inte bara 

mellan invandrarelever och etniska svenskar. Det hela blir en stor blandning av olika aspekter och 

det skapar också ibland komplexa situationer. Enligt Cline så är samhällskunskapslärarna de 

lärarna som i störst utsträckning kommer i kontakt med kontroversiella frågor, vilket ställer stora 

krav på kunskap om hantering. Eftersom det är en så pass stor blandning av olika aspekter som 

kan göra en fråga kontroversiell ställer det stora krav på lärarens kunskaper. Som Cline påpekar så 

tar kontroversiella frågor många olika skepnader och presenterar många olika problem vilket gör 

att lärarna måste vara på alerten. Respondenterna försökte i mångt och mycket bland annat 

besitta stor kunskap i frågorna, presentera olika perspektiv och använda försiktighet. Det är 

förhållningssätt som alla stämmer väl överens med det som Cline presenterar som viktiga delar i 

att undervisa om kontroversiella frågor.54    

 

Lärarnas hantering av kontroversiella frågor i klassrummet 

Alla de tillfrågade respondenterna hade ett väldigt öppet förhållningssätt gentemot kontroversiella 

frågor. Det innebär att de inte var rädda för att handskas med dessa frågor. De välkomnade dessa 

frågor och såg det som ett kvitto på engagemang från eleverna. Diskussionerna och frågorna blir 

på riktigt och det skapar genuina åsikter.  Detta öppna förhållningssätt har tydliga paralleller till 

den grupp som Långström och Virta benämner som grävarna. Grävarna har likt de tillfrågade 

respondenterna ett öppet förhållningsätt och välkomnar dessa frågor i undervisningen. Det går 

också att dra paralleller till den grupp som benämns som taktikerna. Taktikerna försöker på 

förhand att identifiera de problem som kan uppstå för att sedan forma en lösning, när 

kontroversen sedan uppstår så är de förberedda med en lösning. Taktikerna försöker alltså 

                                                             
53 Bengtsson, J. (2005) Med livsvärlden som grund – bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i 
pedagogisk forskning s.14-21   
54 Cline, W.C. (1953) Teaching controversial issues pp.336-338 
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undvika de fallgropar som kan uppstå i samband med kontroversiella frågor.55 Det kan vara 

kopplat till det som respondenterna nämner om att ingen ska fara illa eller kränkas. På samma sätt 

jobbar respondenterna med att försöka identifiera problem och fallgropar, allt för att 

diskussionen ska bli korrekt. Ingen elev ska fara illa. Samtidigt som respondenterna har en ganska 

grävande undervisning genom att de gillar den sortens frågor och inte är rädda för att handskas 

med dem, har de samtidigt en ganska neutral undervisning också. Överlag har de ett ganska 

neutralt förhållningssätt. Deras förhållningsätt blir en blandning av grävarna och taktikerna. Detta 

förhållningssätt är egentligen synonymt för alla tillfrågade respondenter. Kopplingen till lärarna 

som en blandning mellan grävare och taktiker gäller alla tillfrågade respondenter.   

 

En av de viktigaste delarna i att hantera kontroversiella frågor för respondenterna var att erbjuda 

olika perspektiv, att belysa frågan från olika håll. Detta gällde både när kontroversen uppstod i 

klassrummet och när ett ensidigt perspektiv dominerade en fråga. Respondenterna tog ofta en 

ganska aktiv roll och erbjöd det andra perspektivet på frågan om det inte framkom. Det kunde 

också belysas av eleverna själva. Det viktiga var att olika perspektiv erbjöds. Detta 

förhållningssätt har starka kopplingar till det som Stradling benämner som kompensatorisk strategi. 

Strategin innebär lärarna tar en aktiv roll för att påvisa motargument och motsättningar i 

elevernas resonemang.56 Det görs för att belysa motsidans perspektiv. Strategin bygger på att 

perspektiven för olika sidor ska lyftas fram. Den kompensatoriska strategin genomsyrar alla 

respondenternas förhållning till kontroversiella frågor. Vikten av att erbjuda olika perspektiv går 

också att härleda till Hess undersökning av lärare som framgångsrikt undervisat i kontroversiella 

frågor. För en av lärarna var det oerhört viktigt att utveckla förståelsen om att det fanns olika 

perspektiv kopplat till frågorna. Det gav dem verktygen att delta i en demokrati, samt att effektivt 

kunna diskutera med någon av annan uppfattning.57 Sandahl är också inne på vikten av att 

erbjuda olika perspektiv. Han menar att erbjudandet av olika perspektiv uppfyller målet om att 

skapa vidsynta elever som lär och lyssnar på andra. De lär sig också att se sammanhang i ett 

större perspektiv.58 Cowan och Maitles hänvisning till undersökningen som gjordes på 60-talet 

visar också att presentationen av olika sidor är av stor vikt. Läraren ska också hålla en viss 

neutralitet.59 Respondenterna har alltså ett förhållningsätt som skulle kunna benämnas som en 

blandning mellan taktikerna och grävarna. Utöver det så ansåg de precis som den tidigare 

                                                             
55 Långström, S. & Virta, A. (2011) Samhällskunskapsdidaktik – utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 
tänkande s.241 
56 Stradling, R. (2001) Teaching 20th- century European history s. 102 
57 Hess, E. D (2009) Controversy in the classroom: the democratic power of discussion s.53-66 
58 Sandahl, J. (2011) Att ta sig an världen – lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet s.142-151 
59 Cowan, P. & Maitles, H. (2012) Teaching controversial issues in the classroom: key issues and debates s.14-15 
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forskningen att erbjuda olika perspektiv i frågorna är av yttersta vikt. De använder sig av så kallad 

kompensatorisk strategi.  

 

Arbetet med kontroversiella frågor 

Arbetet med kontroversiella frågor och hur de lyfte dessa frågor i undervisningen kunde te sig 

något annorlunda. En del lärare planerade egentligen inte alls in kontroversiella frågor i sin 

undervisning utan det var något som mer uppstod på lektioner, medan andra lärare planerade i 

förväg för områden med potentiella kontroversiella frågor. Vad som var synonymt för alla lärare 

var att de i stor utsträckning använde sig av debatter och diskussioner för att lyfta dessa frågor. 

Det kunde antingen vara spontana eller planerade debatter och diskussioner. Diskussionen var 

mer förekommande när frågan uppstod spontant, medan debatten oftare användes i samband 

med den planerade. Syftet blir att skapa förståelse och kunskap i frågan samt att möjligheten till 

presentation av olika perspektiv är möjlig på ett bra sätt. Att undervisa med hjälp av diskussion är 

enligt Hess ett sätt för eleverna att lära sig samhällskunskap, men också för att utveckla insikten i 

att förstå att olika perspektiv är nödvändigt för att fullt förstå frågan. Till sin hjälp hade 

respondenterna olika hjälpmedel som debattartiklar och filminslag.  Det var viktigt att både elever 

och lärare hade tillräcklig kunskap för diskussionen skulle bli fruktbar. I sin undersökning 

presenterar Hess en lärare som inte lyckas fullt ut i sin undervisning av kontroversiella frågor. 

Vad den läraren bland annat gör fel är att inte skapa tillräcklig kunskap hos eleverna om frågan.60 

Kunskapen är viktig enligt Hess och respondenterna. Att skapa kunskap är överlag viktigt. Enligt 

Stradlings empatiska strategi kan exempelvis filminslag användas för att skapa kunskap. Det är 

inte bara viktigt i frågan utan kan också hjälpa till att motverka diskriminering eller involvering av 

en folkgrupp. Vikten av att skapa trygghet är återigen viktig.  Värdet av diskussioner och framför 

allt att låta oliktänkande elever diskutera med varandra sker alltför sällan enligt Ljunggren, 

Unemar Öst och Englund. Det finns ett stort värde i sådana diskussioner och att låta 

kontroversiella frågor komma till uttryck i undervisningen.61 De faktorer som tidigare forskning 

pekar på som viktiga i arbetet med kontroversiella är något som respondenterna använder sig av. 

De låter kontroversiella frågor komma till uttryck i undervisningen, de uppmuntrar och låter 

oliktänkande elever diskutera i klassrummet och de arbetar med att skapa kunskap i frågorna och 

att erbjuda olika perspektiv för maximal effekt.     

 

                                                             
60 Hess, E. D (2009) Controversy in the classroom: the democratic power of discussion s.53-66 
61 18 Ljunggren, C, Unemar Öst, I & Englund, T. (2015) Kontroversiella frågor – om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen s .16-17 
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Upplevd problematik 

Trots att respondenterna kände sig bekväma i att hantera kontroversiella frågor och att de alla 

hade flera års erfarenhet av läraryrket, fanns det ändå vissa saker som de upplevde som 

problematiskt i arbetet med kontroversiella frågor. Det var till exempel elevernas svårigheter att 

lyssna på varandra och andra, argumentationen och yttringar kunde bli utpekande eller rentav 

diskriminerande mot människor och grupper och framför allt kunde det skapa starka känslor och 

bli känslomässigt jobbigt för eleverna. Cowan och Maitles skriver att klassrumskulturen måste 

vara öppen och rättvis. Eleverna ska känna sig säkra och trygga i klassrummet, men också likväl 

när det gäller att kunna framföra sin åsikt. Läraren har det ytterst ansvaret och det inbegriper att 

skapa trygghet och att eleverna inte kränker varandra.62 Det var situationer som sällan uppstod 

enligt respondenterna och att skapa trygghet var något som de arbetade väldigt sporadiskt med. 

Det var tydligt att det var viktigt för respondenterna att det skapades en trygg miljö och att ingen 

elev skulle fara illa. Kontroversiella frågor kan skapa mycket och starka känslor vilket kan bli 

problematiskt att hantera. Det var viktigt att inte lämna något ouppklarat och att efterarbeta om 

det var nödvändigt. I en förlängning av detta kunde en problematik mellan fostransuppdraget och 

fria yttringar också uppstå. Alla respondenter kände stor positivitet till att eleverna uttryckte sig 

fritt och uppmuntrade eleverna att göra det. Däremot såg de sig som starka representanter för 

demokratiska värden och upprätthållare av regler och ordning. Att uppmuntra eleverna att tycka 

och tänka vad de vill i klassrummet och samtidigt värna om demokratiska värden kunde ibland bli 

problematiskt. Det innebar att de ville uppmuntra eleverna att tycka och tänka samtidigt som att 

de i någon mening fick begränsa dem i vad de fick yttra och tänka. Enligt lagar, regler och 

förordningar går det inte att yttra vad som helst. Att värna om detta var ytterst viktigt för 

respondenterna och går hand i hand med att skapa trygghet och att ingen ska kränkas.  

 

Tidigare nämnda problematik belyses även av Johan Sandahl. För lärarna handlar det om att 

fostra demokratiska, aktiva och engagerade samhällsmedborgare. De ska lära eleverna att ta 

ställning i samhällsfrågor och att kunna se förbi fördomar och generaliseringarna med hjälp av 

kunskap. Det kan skapa en komplex världsbild för eleverna vilket kan sänka deras engagemang. 

Det är lättare att tycka saker om frågan är svart-vit. Fostransaspekten skapar också en 

medvetenhet bland eleverna. Det skapas en medvetenhet kring vilken ståndpunkt som anses vara 

korrekt. Eleverna skapar en form av politisk korrekthet och det blir svårt att få fram de åsikter 

läraren ibland kan veta finnas.63 Just fostransaspekten var något som genomsyrade 

                                                             
62 Cowan, P. & Maitles, H. (2012) Teaching controversial issues in the classroom: key issues and debates s.5-13 
63 Sandahl, J. (2011) Att ta sig an världen – lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet s.152-153 
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respondenternas undervisning. Tillsammans med överförandet av kunskaper skapade de grunden 

i respondenternas undervisning. Bronäs beskriver det något som en vattendelare, att antingen 

ligger fokus i undervisningen på kunskapsakten eller så är det fostransaspekten som dominerar. 

Däremot benämner hon också ämnet samhällskunskap som huvudsakligen ett kunskapsämne där 

fostransaspekten alltid finns närvarande. Den benämningen känns mer igen i respondenternas 

svar. De menade att undervisningen i början, i grundkursen, mer präglades av 

kunskapsöverföring och att fostransaspekten blev mer och mer påtaglig i kommande kurser. En 

blandning där kunskapsaspekten prioriteras från början och där fostransaspekten kommer in 

alltmer kan sägas prägla respondenternas samhällskunskapsundervisning.     

          

Samhällskunskap i jämförelse med andra ämnen 

Alla respondenter var rörande överens om att samhällskunskapen var ett väldigt ämne att lära ut. 

Det som var viktigt att lära ut var hur samhället fungerar, att lära eleverna att bli dugliga 

samhällsmedborgare. Eftersom alla lever och verkar i samhället är det därför lätt att förstå att 

kunskaper om detta är nödvändiga. Att lära eleverna om hur samhället fungerar är därför viktigt 

för läraren. Fostransuppdraget blir återigen aktuellt och att fostra demokratiska 

samhällsmedborgare är något som lärare har i uppgift. Det är naturligt att detta blir en stor del i 

samhällskunskapen. I mångt och mycket blir det att undervisa i nuet samt för framtiden. Att de 

värden och egenskaper som eleverna fostras i ska de ta med sig i livet. I övrigt ansåg 

respondenterna att samhällskunskapen var ett brett ämne som definitivt bjöd in till kontroverser. 

Vissa menade att ämnet i många fall skapade mer kontroverser än andra ämnen. Detta stämmer 

överens med den syn som Cline presenterar. Han menar att samhällskunskapslärare i större 

utsträckning kommer i kontakt med kontroversiella frågor.64 Det är ett stort, brett och viktigt 

ämne som i mångt och mycket är destinerat att skapa kontroversiella frågor i klassrummet. 

Samhällskunskapslärare kommer med största sannolikhet tvingas hantera situationer med 

kontroversiella frågor. Precis som egentligen hela analysen genomsyras även denna fråga av den 

hermeneutiska andan i samband med livsvärlden i fokus. Det är återigen en fråga med exempel 

från lärarnas livsvärld som presenteras och tolkas, i detta fall respondenternas syn på ämnet 

samhällskunskap och i jämförelse med andra ämnen. Med hjälp av analysverktygen skapas det en 

förståelse av svaren på frågorna. Just kopplingen av tolkning och presentation av lärarnas 

                                                             
64 Cline, W.C. (1953) Teaching controversial issues pp.336-338 
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livsvärld är något som genomsyrar frågorna och svaren. Studien genomsyras också av frågor med 

öppen karaktär vilket är ett viktigt förhållningsätt inom hermeneutisk praktik.65   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
65 Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik s.105-106 
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I följande avsnitt kommer en diskussion kring de frågeställningarna som nämndes under syfte 

och frågeställningar föras. Med hjälp av tidigare genomgång av respondenternas svar och 

kopplingar till tidigare forskningen samt teori kommer frågorna att besvaras.  

 

En av de mest universella frågorna som egentligen alla respondenter nämnde var 

invandringsfrågan. Enligt respondenterna är det en aktuell fråga som är väldigt polariserad. Den 

skapade starka känslor och delade ofta åsikterna mellan eleverna. Frågan är också väldigt påtaglig 

i övriga samhället vilket påverkar eleverna utanför skolkontexten vilket också avspeglas i 

klassrummet. Partipolitik, politiska ideologier, krig och konflikter var ytterligare exempel på 

frågor som kunde vara kontroversiella i samhällskunskapen. Det var svårt för respondenterna att 

ge några generella exempel på frågor eftersom det fanns så många. Detta är en väldigt viktig 

poäng i besvarandet av denna fråga. Vilka specifika frågor var inte det centrala utan snarare hur 

de blev kontroversiella. Enligt respondenterna avgjordes vilka frågor som var kontroversiella helt 

av den deltagande elevgruppen. Det innebär att egentligen vilka fråga som helst kan bli 

kontroversiell beroende på elevgruppen. En fråga som kunde bli kontroversiell i en klass behövde 

inte nödvändigtvis bli det i en annan. Samhällskunskap är ett väldigt brett ämne och innefattar 

många ämnen och frågor som alla kan bli kontroversiella. Svaret på frågan blir att det finns ett 

brett spektra av frågor som kan anses vara kontroversiella och att det avgörs av den deltagande 

elevgruppen.  

Att en fråga blir kontroversiell skapas till stor del att det uppstår starka meningsskiljaktigheter 

mellan eleverna. Detta är den universella synen hos respondenterna, att det är 

meningsskiljaktigheterna som ligger till grund till kontroversen. Däremot finns det ofta en 

dimension till. Att det finns starka meningsskiljaktigheter behöver nödvändigtvis inte innebära att 

frågan blir kontroversiell. Ofta är det också att frågan skapar starka känslor och åsikter som är 

starkt cementerade hos eleverna. Frågorna är ofta av öppen karaktär vilket innebär att det finns 

olika svar på frågan, samt att det ofta inte finns något rätt eller fel. Frågan är inte svart-vit vilket 

gör att det finns många olika perspektiv att ta i aktning. Utöver det väger elevernas tidigare 

erfarenheter, kulturella bakgrund och religiösa tillhörighet. Samhällsklimatet är ytterligare en 

faktor som kan avgöra att en fråga blir kontroversiell. Elevernas bakgrund och erfarenheter 

skapar en grund för åsikter och känslomässiga yttringar. Tidigare upplevelser och tyckande är 

sådant som kan bidra till att frågor anses kontroversiella. Just tidigare erfarenheter är sådant som 

Resultatdiskussion 
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är starkt kopplat till det känslomässiga perspektivet. Att frågan blir känslomässigt jobbig för 

eleverna och på så sätt kan det leda till att den blir kontroversiell. Till det omges alla av samhället 

och ett samhällsklimat. Samhällsklimatet kan enligt respondenterna påverka vilka frågor som blir 

kontroversiella och att de blir det. Tidigare nämnda exempel om invandringfrågan visar att det är 

en fråga som är väldigt polariserad i samhället med starka åsikter på båda sidor. Detta är något 

som påverkar eleverna i det dagliga livet och som även i slutändan påverkar klassrummet. Frågan 

upplevs och blir kontroversiell ute i samhället och tas sedan med in i skolkontexten. Det är alltså 

en blandning av flera olika aspekter som kan avgöra att en fråga blir kontroversiell eller inte.  

Det allra viktigaste för lärarna när kontroversiella frågor uppstod var att ta tag i dem. Det innebär 

att lyfta dem i klassrummet och låta dem komma till ytan. Det innebär också att allt inte behövde 

ske direkt utan att det kunde vänta tills nästa lektionstillfälle. Det viktiga var att frågan togs upp 

och att som lärare inte vara rädd för att hantera dessa frågor. Att aktivt engagera sig i frågorna 

kan ibland upplevas som jobbigt men enligt respondenterna var det viktigt att göra det. Det beror 

till stor del hur man är som person och alla tillfrågade personer var kände inte rädsla över 

kontroversiella frågor. Att dessa frågor uppstod sågs som positivt och tydde på engagemang hos 

eleverna. För de flesta respondenterna var det ett uppskattat inslag. Undervisningen blev mer 

levande och diskussionerna på riktigt. Det var också viktiga frågor att lyfta och diskutera. Vad 

som var väldigt centralt för respondenterna i deras hantering av frågorna var att presentera olika 

perspektiv på frågan. Att visa eleverna att frågorna ofta är komplexa och går att se i ett större 

sammanhang. Det kunde antingen vara läraren själv eller eleverna som presenterade de olika 

perspektiven. I det tränades också eleverna att lyssna på andras argument och se frågorna ur olika 

synvinklar. Att ställa frågor ansågs också viktigt. Det är särskilt användbart när elever uttrycker sig 

olämpligt eller rentav odemokratiskt eller kränkande. Då var det viktigt att ta reda på varför 

eleverna uttryckte sig som de gjorde och vad det grundade sig i. Alla respondenter hade ett 

ganska aktivt förhållningsätt gentemot kontroversiella frågor. De var inte rädda för att lyfta dem i 

undervisningen. När de uppstod eller arbetades med så var presentationen av olika perspektiv en 

stor del i deras hantering. Det hela började med att lyfta frågan och sedan erbjuda olika sidor. Allt 

för att eleverna skulle få en så bred bild av sammanhanget som möjligt. Utöver det innebär det 

för lärare att leda och styra. Ledarskapet i klassrummet innebär bland annat att skapa trygghet 

och det är väldigt viktigt i hanteringen av kontroversiella frågor. Ingen elev ska fara illa i en 

klassrums- eller skolsituation. Sammanfattningsvis går det att konstatera att det handlar om att 

aktivt ta tag i frågan och sedan arbeta med den. Det kan göras på olika sätt men det viktiga är att 

eleverna får komma till tals och att olika sidor får synas. Frågan ska tömmas på ett effektivt sätt 
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samtidigt som att det ska finnas en trygghet. Detta är ingredienser som skapar respondenternas 

hantering av kontroversiella frågor.  

Hur lärarna arbetade med kontroversiella ämnen och frågor skiljde sig något. Några av 

respondenterna hade planerade områden där de arbetade med frågor som ansågs kontroversiella, 

medan andra inte planerade sådana områden i samma utsträckning. För båda typer av lärare gick 

det dock att konstatera att dessa frågor emellanåt uppstod, ofta spontant i en klassrumssituation. 

Arbetssätten som de använde sig av i arbetet med kontroversiella frågor var också väldigt 

synonyma. De mest vedertagna metoderna var att använda sig av debatter och diskussioner. För 

lärarna som planerade arbetsområden kunde det innebära att planera en debatt eller en diskussion 

av en fråga av kontroversiell natur. På samma sätt användes debatter men framför allt 

diskussioner i arbetet med frågor som mer uppstod spontant. Respondenterna lät eleverna läsa in 

sig eller inhämta kunskap i frågan, det kunde ske på egen hand eller av läraren. Sedan fick de 

debattera eller diskutera med andra personer av annan uppfattning. Antingen fick de välja 

argument själva eller så kunde lotten avgöra. Det kan betyda att de inte nödvändigtvis fick 

representera den sida de föredrog. Det var ett bra inslag enligt respondenterna för de fick de sätta 

sig in i den andra sidan. Detta arbetssätt användes ofta till de planerande områdena. I de andra 

tillfällena blev det en mer spontan diskussion vilket inte tillåter inhämtade av kunskap på förhand 

på samma sätt. Det är svårare att strukturera upp en sådan diskussion utifrån olika sidor utan 

diskussion bygger till stor del på elevernas och lärarens nuvarande kunskaper. Arbetet med 

kontroversiella frågor skedde antingen planerat eller spontant, främst genom debatter och 

diskussioner. Enligt respondenterna var det viktiga frågor att arbeta med vilket de också ofta 

gjorde, antingen spontant eller planerat.  

 

 
 
 
 
 

I valet av metod finns det flera aspekter att ta med i beaktning. Det finns både för och nackdelar 

med att använda sig av en kvalitativ metod, i det här fallet intervjuer. Den största fördelen med 

intervjuer är det som nämnts tidigare, att det finns möjlighet till djupa och utvecklande svar, samt 

att en uppföljning på svaren är möjlig. Genom att samtala med människor får vi kunskap om 

deras erfarenheter, känslor och attityder.66 Däremot finns det också en del negativa aspekter med 

intervju som metod att ta i beaktning. En kritik som lyfts fram är att intervjun som metod inte är 

vetenskaplig för att den är alltför personberoende. Det innebär att kontexten i intervjun gör att 

                                                             
66 Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 15 
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iblandande personer påverkar varandra. Att respondentens svar kan komma att påverkas av olika 

faktorer i intervjun, exempelvis intervjuarens reaktioner.67 Det går också ställa sig frågan huruvida 

en utlämning av frågorna i förväg hade påverkat svaren. Det är något som möjligtvis hade hjälpt 

respondenterna i sitt besvarande av frågorna. Det ansågs dock som att det valda 

tillvägagångssättet var att föredra eftersom spontana svar till stor del eftersöktes. Ofta nämns 

också en rad olika invändningar mot intervjuer. Det är bland annat att de inte är vetenskapliga, de 

är inte objektiva utan subjektiva, intervjuresultaten är snedvridna och att intervjuresultaten inte är 

generaliserabara, det finns för få intervjuobjekt. Det är bra poänger och något som kan påverka 

studien. Vad som väger in är studiens syfte. Denna studie syftar till att presentera hur en mindre 

grupp lärare ser på och arbetar med kontroversiella frågor. Det är deras livsvärld som ska 

undersökas och intervjun som metod låter mig som intervjuare bli en del av den världen på ett 

djupare och tydligare sätt. Med dessa aspekter i åtanke blev det intervju som valdes som metod. 

Framför allt att fördelarna med intervjun som metod väger över i förhållande till studiens syfte. 

Det är lärarnas syn och erfarenheter som ska undersökas och då är intervju ett bra alternativ. Det 

erbjuder respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och mig som intervjuare att följa upp 

dem närmare.  

 
 

 
 
 
 

Denna studie har inriktat sig till ett fåtal gymnasielärare i samhällskunskap i tre kommuner i 

region Jönköpings län. Även om svaren från respondenterna i sig var mycket intressanta blir det 

ingen heltäckande studie som går att dra några generella slutsatser av. Ett vidare forskningsfält 

hade framför allt varit att utöka antalet deltagare. Vidare forskningsansatser som hade varit 

intressanta att göra hade varit att utöka studiens omfattning till fler skolnivåer. Det hade också 

varit intressant att undersöka andra ämnen för att se hur de lärarna jobbar och sedan göra en 

jämförelse. Även om samhällskunskapen är ett ämne som genererar mycket kontroversiella frågor 

är det något som alla typer av lärare kan stöta på. Det hade blivit väldigt mycket material och 

väldigt tidskrävande men att utöka studien i flera av de tidigare nämnda aspekterna hade varit av 

intresse.    

 
 
 

 

                                                             
67 Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 186 
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(Mail till lärare) 

Intervjuförfrågan till examensarbete 

Hej (namn)! 

Mitt namn är John Friberg och jag är en lärarstudent som läser min sista termin på 
högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Just nu håller jag på med 
mitt examensarbete i samhällskunskap, vilken innefattar en intervjustudie med 
lärare verksamma inom ämnet samhällskunskap. Min didaktiska studie handlar om 
samhällskunskapslärares hantering av kontroversiella frågor i undervisningen och 
vilket förhållningssätt lärare har gentemot dessa.  

Jag undrar således om du skulle kunna tänka dig att bli intervjuad kring din 
hantering av kontroversiella frågor och ämnen i din undervisning. Intervjun 
kommer att genomföras vid ett tillfälle som passar dig, och kommer att ta cirka en 
timme. 

Intervjun kommer att göras konfidentiellt och du kommer att vara anonym i 
framställningen av uppsatsen. 

Jag skulle vara ytterst tacksam om du skulle kunna tänka dig att delta i denna 
intervjustudie. 

 

  

Tack på förhand 

Med vänlig hälsning 

John Friberg 

 

Mail: frjo1219@student.ju.se  

Telefon: 0730591668 

 

Bilaga 1 
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Tema Undertema Stödfrågor 

Huvudtema 1 
  

Bakgrund 

1:1 Utbildning 
 

1:2 Tjänst 
 
 

- Ålder? 
- Utbildning? 
- Hur många år som 

verksam? 
- Vilka ämnen undervisar 

du i? 

Huvudtema 2 
 

Begreppsdefinition 

2:1 Samhällskunskap 
 

2:2 Kontroversiell 

- Vad kännetecknar 
samhällskunskap? 

- Är det viktigt att lära ut 
samhällskunskap? 

- Vad är viktigt att lära ut? 
- Vad betyder ordet 

kontroversiell? 
- Finns det något område 

i samhällskunskapen du 
brinner särskilt för? 

Huvudtema 3 
 

Undervisning 

3:1 Kontroversiella ämnen 
 

3:2 Egen undervisning 
 

3:3 Betydelse 

- Vilka ämnesområden 
anser du är 
kontroversiella? 
Specifika frågor inom 
ämnena? 

- Vad är det som gör att 
vissa områden/frågor 
är/blir kontroversiella? 

- Har du erfarenhet av att 
undervisa om/i 
kontroversiella 
frågor/ämnen 
(exempel?) 

- Är det något som alltid 
har berört din 
undervisning? 

- Hur hanterar du 
kontroverser som till 
exempel kan bli direkt 
diskriminerande?  

- Vilken roll tar du som 
lärare om ett ensidigt 
perspektiv dominerar ett 
ämne/fråga? 
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- Har du något exempel 
av att du har undvikit ett 
kontroversiellt ämne? 

- Finns det något som gör 
att man drar sig från att 
ta upp vissa ämnen? 
Ålder på eleverna till 
exempel? 

- Har du något exempel 
av att ett ämne inte 
blivit så kontroversiellt 
som du kanske trodde? 

- Har du något exempel 
av motsatsen? Att ett 
ämne blivit oväntat 
kontroversiellt? Hur har 
du hanterat det när 
dessa uppstått? 

- Blir olika ämnen 
kontroversiella i olika 
klasser? 

- Anser du att det är 
viktigt att ta upp 
kontroversiella ämnen i 
undervisningen? 

- Finns det viktigare 
ämnen än andra? 

- Hur arbetar du med att 
lyfta kontroversiella 
frågor och ämnen i 
undervisningen? 

- Vad är syftet/målet av 
att ta upp 
kontroversiella ämnen i 
undervisingen? 

Huvudtema 4 
 

Strategier  

4:1 Metoder 
 

4:2 Hinder 
 

4:3 Förhållningssätt 

- Använder du dig av 
någon form av metod i 
undervisningen av 
kontroversiella ämnen? 

- Bjuder undervisning i 
samhällskunskap in till 
kontroverser? 
Varför/Varför inte? 

- Om det har uppstått en 
kontrovers, vad är det 
som har gjort den 
kontroversiell? 

- Finns det något som har 
hjälpt dig att 
framgångsrikt undervisa 
om kontroversiella 
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ämnen? 
- Har du upplevt någon 

problematik med att 
undervisa i 
kontroversiella ämnen? 

- Vilket förhållningssätt 
har du i undervisningen? 
Uttrycka egna 
värderingar/åsikter? 

 
Huvudtema 5 

 
Anpassningar 

5:1 Anpassning 
 

5:2 Skillnader 

- Anpassar du din 
undervisning gällande 
kontroversiella frågor? 
Varför/Varför inte? 
Om, på vilket/vilka 
sätt? 

- Skiljer det sig till hur du 
anpassar din 
undervisning i övrigt? 
Metod och innehåll t.ex. 

- Vad beror anpassningen 
på? Vad gör att den 
möjligtvis skiljer sig? 

 
Huvudtema 6 

 
Utbildning 

6:1 Kompetenser 
 

6:2 Kollegiala diskussioner 
 

6:3 Riktlinjer 

- Behövs det några 
särskilda 
kompetenser/kunsk-
aper i undervisning av 
kontroversiella ämnen? 

- Har du fått någon 
utbildning i detta?  

- Sker det några kollegiala 
diskussioner i hur man 
kan undervisa i 
kontroversiella ämnen? 

- Finns det några 
generella riktlinjer på 
skolan? 

 


