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Sammanfattning    
 
 
Kontroversiella samtal i klassrummets offentliga rum: 
En studie om gymnasieelevers perspektiv på samtalets funktion i undervisningen 
 

Antal sidor: 56 
 
 
Syftet med föreliggande undersökning är att utveckla kunskaper om gymnasielevers upplevelser 
och användande av samtal som metod i undervisningen om kontroversiella frågor. Undersök-
ningen utgår från en kvalitativ intervjustudie med tio elever som antingen genomgår utbildning på 
ett samhällsvetenskapligt program eller som läser fristående samhällsvetenskapliga kurser inom sitt 
gymnasiala program. Undersökningen utgår från det offentliga rummets princip vilken belyser vik-
ten av att influera den offentliga och politiska sfären i klassrummet, där debatt, diskussion och 
dialog utgör strukturen för handling. Ur ett sådant perspektiv, där eleverna bör ses som medskap-
ande politiska individer inom utbildningssystemet, finnes ett intresse men också en möjlighet att 
studera klassrumsklimatet utifrån sådana förhållningssätt och möjligheter genom en ämnesinrikt-
ning mot kontroversiella frågor. Elevernas upplevelser och användande av samtalet som metod i 
undervisningen om kontroversiella frågor analyseras utifrån två teoretiska perspektiv; Agonism och 
Neil Mercers distinktion av tre former av vanligt förekommande samtalsformer baserat på en so-
ciokulturell diskurs. Resultatet av undersökningen visar på att eleverna upplever positiva möjlig-
heter till utveckling av sin egen tankeverksamhet, sin argumentation, sina resonemang samt sin 
egen självuppfattning genom samtalet i undervisningen om kontroversiella frågor. Eleverna beskri-
ver att samtalet ofta utformas genom ett tävlande klimat, vilket ofta skapar konflikter och osäker-
het. Motsättningar tillsammans med de känsloväckande aspekterna som en underbyggd struktur av 
kontroversiella frågor som ämne, påverkar samtalet dels genom en upplevd rädsla hos eleverna att 
bli missuppfattade i sina resonemang och där med bli felaktigt identifierade som personer. Samti-
digt beskriver eleverna att sådana samtal tenderar att stärka den personliga identiteten om samtal-
sämnet har en personlig förankring. Eleverna belyser också att klassrummet, utifrån det offentliga 
rummets princip och utifrån sina egna erfarenheter som samhällsmedborgare, influeras av sådana 
åsiktsstrukturer som existerar i det offentliga rummet. En uppfattad begränsad yttrande- och åsikts-
frihet tillsammans med en viss moralisering av kontroversiella frågor, som påverkas av det offent-
liga rummet, begränsar enligt eleverna deras utveckling i relation till möjligheten att diskutera och 
problematisera olika perspektiv på kontroversiella frågor. 
 
Nyckelord: Kontroversiella frågor, Utbildning, Samtal, Diskussion, Debatt, Offentligt rum, Elev, Perspektiv 
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Abstract    
 
 
Controversial conversations in the public space of the classroom: 
A study of secondary school students’ perspective on the function of conversations in education 
 

Antal sidor: 56 
 
 
The aim of this paper is to examine secondary school students’ experiences and use of conversa-
tions in the education of controversial issues. The study is based on a qualitative interview study 
with ten students who either study on the social sciences program or read social science courses 
within their upper secondary school program. The study is based on the principle of the public 
space, which proceeds on the importance of influencing the political sphere in the classroom, 
where debates, discussions, problematisation through dialogues and analyzes are the structure of 
action. From such a perspective, where the students should be seen as co-creators and political 
individuals within the educational system, the interest but also the opportunities for studying the 
classroom climate and its conditions for such recognition, the education of controversial issues is 
relevant. The students experiences and descriptions of the communication in the education of 
controversial issues, are analyzed from two theoretical perspectives, which consist of an agonistic 
discourse and a distinction of three different common forms of conversation based on a socio-
cultural discourse. The results of the analysis, show that the students experience positive opportu-
nities of developing their own thoughts, arguments, reasoning and their own self-image through 
the conversation in the education of controversial issues. The students describe that the conversa-
tions are substaintially based on a contention, which often creates conflicts and insecurities. The 
disagreement and emotional fundamental nature of controversial issues affects the conversation 
partly through a distancing from a fear of being missunderstood and misidentificated, while at the 
same time the conversations tend to strengthen the identity through the varied personal backing 
of the controversial subjects. The students also highlight the fact that the classroom, based on the 
principle of public space, is influenced by such opinional structures that, according to their own 
experiences outside of the school area, imply exist in a public climate. According to the students, 
perceived limited freedom of opinion and a certain moralization, which in the classroom is influ-
enced by the public space, limits the students' development relation to the opportunity to discuss 
and problematize varied perspectives on controversial issues. 
 
Keywords: Controversial issues, education, conversation, discussion, debate, public space, student, perspective 
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1.    Inledning    
Mångkultur och en kulturell globalisering har brutit upp och omskapat skolans institutionella ka-

raktär med krav på nya handlingsmönster och överväganden. Detta krav på öppenhet inför sam-

hället, pekar ut skolan som ett av samhällets mest angelägna offentliga rum – ett rum där världen 

synliggörs och där individen genom att ta del av denna värld samtidigt ges sina personliga och 

medborgerliga identiteter (Skolverket, 2010, s. 10) Med betoning på skolan som ett offentligt rum, 

är skolans inre arbete starkt sammankopplat till dess yttre samhälleliga villkor, där skolans problem 

också är samhällets problem. Skolan får således sin prägel av det samhälle vari den verkar där de 

som politiska arenor erhåller en skyldigheter att bearbeta aktuella och centrala samhällsproblem, 

konflikter och kontroverser (Ljunggren, 2015, s. 25).  

I arbetet med kontroversiella frågor i undervisningen hänvisar Skolverket (2011) till Europarådets 

utgivna stödmaterial (2016/2017). Syftet med materialet är att skapa möjligheter för att göra skolan 

till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem, genom att 

utveckla olika strategier för att skapa öppna och respektfulla samtal (Europarådet, 2017, s. 19) En 

trygg miljö stimulerar till självreflektion och till att lyssna på andra, uppmuntrar interkulturell dialog, 

ger röst åt minoriteter, skapar ömsesidig tolerans och respekt samt tränar eleverna att kritiskt 

granska information från media (Europarådet, 2017, s. 20) Denna tendens innebär således att sko-

lan dras in i de samhälleliga skeendena och knappast kan isoleras från dessa, är en kraft som verkar 

bli allt mer betydelsefull, inte minst i undervisningens samhällsvetenskapliga ämnesinriktning 

(Europarådet, 2017, s. 20). Det är således inte bara frågan om huruvida skolan ska arbeta med 

kontroversiella frågor, utan också undervisningens kommunikativa karaktär som både inom forsk-

ning och i policysammanhang utifrån styrdokument, beskrivs ha en avgörande betydelse för vilket 

lärande och vilken ömdömesbildning som kan ta form (Europarådet, 2017, s. 20) I läroplanen för 

gymnasieskolan 2011 framhåller Skolverket (2011) vikten av att hos eleverna uppmuntra framföran-

det av olika uppfattningar av sådana frågor som väcker starka känslor och meningsskiljaktigheter i 

klassrummet. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 

förmåga att aktivt delta i samhällslivet där det offentliga rummet bör fungera som influerande i 

klassrumspraktiken. Undervisningen ska i olika ämnen ge en grund för- och främja elevernas för-

måga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och i mötet med 

andra (Skolverket, 2011).  
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Utifrån ett sådant perspektiv, där eleverna bör studeras som meningsskapande individer och som 

medborgare inom skolans verksamhet, ökar intresset men också möjligheterna för att studera klass-

rumsklimatet och dess förutsättningar för de studerande att erkännas som politiskt handlande in-

divider och hur öppet de kan eller bör kunna samtala om kontroversiella frågor i klassrummet 

(Ljunggren, 2015, s. 61). Det tidigare etablerade forskningsfältet för studier kring kontroversiella 

frågor i undervisningen, vittnar ur ett lärarperspektiv om hur arbetet med ett sådant ämnesinnehåll 

erhåller didaktiska utmaningar i relation till kommunikativa undervisningsmetoder. Vilken position 

ska läraren inta? Ska läraren vara en aktiv del av samtalet eller låta eleverna föra resonemang och 

argument fritt? Carsten Ljunggren (2007, s. 22) som forskar kring kontroversiella frågor i skolan, 

menar i studien Utbildning som situation: en läroplansteoretisk modell för studier av politiskt moraliska kontro-

verser i utbildningen är ett av många exempel som problematiserar specifikt lärarens förhållningssätt 

till sådan undervisning som genom samtalet ska bedrivas utifrån normativ strukturer samtidigt som 

den måste främja en mångfald av politiska och moraliska värderingar och attityder. Han betonar 

att läraren bör bereda en väg utifrån samtal med eleverna, genom att framhålla alla åskådningar på 

dagordningen för att underlätta för eleverna att våga ta ställning (Ljunggren, 2007, s. 24). Förhål-

landet mellan hur läraren uppfattar och tolkar undervisningen till vad eleverna själva upplever, 

skapar ett form av tomrum i det forskningsfält som är utformat, där föreliggande undersökningen 

både utifrån syfte och metod positionerar sig. Syftet med föreliggande undersökning är att genom 

en kvalitativ intervjustudie med tio stycken gymnasieelever, synliggöra elevernas egna upplevelser 

och användande av samtalet som metod i undervisningen om kontroversiella frågor utifrån det 

offentliga rummets princip. Genom att förstå elevernas upplevelser och användande av samtalet 

kan forskning ur ett didaktiskt perspektiv placera sig närmare det kvalificerade lärande som under-

visningen kring kontroversiella frågor strävar efter. Vidare bidrar undersökningen även till kunskap 

om hur dagsaktuella kontroversiella samhällsfrågor behandlas i skolundervisningen och vilka svå-

righeter och konflikter de kan förknippas med. 

 

1.1  Syfte  och  frågeställningar  
Syftet med studien är att bilda kunskap gymnasieelevers upplevelser och användande av samtalet 

som metod i undervisningen om kontroversiella frågor. Eftersom undervisningen om kontrover-

siella frågor närmar sig betoningen på klassrummet som ett offentligt rum, där samhällspolitiska 

och moraliska frågor som aktualiseras i det offentliga rummet också genomsyrar klassrumsklimatet, 

finns en relevans att betona samtalets karaktär utifrån det offentliga rummets princip. För att ge-
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nom föreliggande undersökning skapa en vidare förståelse av elevernas upplevelser och använ-

dande av samtalet i undervisningen om kontroversiella frågor, tillsammans med samtalet som grund 

för och genom mötet med det offentliga rummet, är undersökningens centrala frågeställningar;  

 

-   Vilka samtalsformer beskriver eleverna vara mest förekommande i undervisningen av kon-

troversiella frågor? 

-   Hur beskriver eleverna att samtalet påverkas av ett kontroversiellt innehåll? 

-   På vilket sätt beskrivs klassrummet som ett offentligt rum utifrån elevernas upplevelser av 

samtalet i undervisningen om kontroversiella frågor? 
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2.    Bakgrund    
I följande avsnitt redogörs för definitionen av kontroversiella frågor samt den definition av begrep-

pet samtal som undersökningen utgår från. Avsnittet beskriver också det stöd och ramverk under-

visningen om kontroversiella frågor har att förhålla sig till utifrån styrdokument och i dessa hänvisat 

stödmaterial. Avsnittet behandlar avslutningsvis det kommunikativa klassrummets introduktion 

inom forskningsfältet utifrån Olga Dysthes bok Det flerstämmiga klassrummet. 

 

2.1  Definition  av  kontroversiella  frågor  
Kontroversiella frågor i samhällsundervisningen är av olika slag och kan beskrivas som känsloväck-

ande och upphovsgivande till skilda perspektiv och åsikter, som står mot varandra utifrån olika 

individer och grupper (Ljunggren, 2015, s. 12). Det som förenar dem och som gör det befogat att 

kalla dem just kontroversiella är inte bara att det handlar om frågor där det inte finns några själv-

skrivna svar, utan också att de föreligger starkt olika uppfattningar om huruvida frågorna är kon-

troversiella eller inte (Ljunggren, 2015, s. 12). Frågorna förenas också av att de erhåller en påtaglig 

samhällspolitisk relevans. Själva kontroversen ligger i att olika uppfattningar konkurrerar, inte bara 

om en frågas svar eller lösning utan också hur den ska värderas och tillmätas betydelse (Ljunggren, 

2015, s. 20).  

 

2.2  Definition  av  samtal  
Begreppet samtal som i undersökningen beskrivs som en undervisningsmetod, används som ett 

samlingsbegrepp för kommunikativa undervisningsformer som i klassrumsmiljön är vanligt före-

kommande mellan eleverna. Sådana är till exempel debatter, diskussioner eller dialoger (Notting-

ham och Renton, 2016, s. 41). 

 

2.3  Ramverk  för  undervisning  om  kontroversiella  frågor    
Undervisningen kring frågor som skapar meningsskiljaktigheter och som kan anses vara känslo-

väckande för eleverna, beskrivs i Läroplanen för gymnasieskolan 2011 [Lgy11] utifrån vikten av att 

framhålla olika uppfattningar av sådana frågor som väcker starka känslor och meningsskiljaktig-

heter i klassrummet samt uppmuntra att dessa förs fram (Skolverket, 2011). Vikten av att eleverna 

erhåller egna ståndpunkter tillsammans med att lyssna samt respektera andras är framgående i Styr-

dokumentens formuleringar utifrån att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningen samt upp-

muntra att sådana förs fram. Undervisningen som berör ett kontroversiellt innehåll, ska framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden men också ge möjligheter till sådana. I Lgy11 beskrivs 
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även ett förhållningssätt mellan undervisningens strävan efter att förmedla kunskap om grundläg-

gande demokratiska värden och ett etiskt perspektiv i utbildningen. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga att aktivt delta i samhällslivet där det 

offentliga rummet bör fungera som influerande i klassrumspraktiken (Skolverket, 2011). Samtidigt 

ska undervisningen åtgå från sådana etiska perspektiv i frågor som berörs i klassrummet. Enligt 

Lgy11 ska undervisningen i olika ämnen ge en grund för- och främja elevernas förmåga att göra 

personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och i mötet med andra (Skolver-

ket, 2011). Det första en lärare har att ta ställning till är alltså vilka frågor som rimligen bör hanteras 

som kontroversiella. Till detta kommer den för läraren kanske med avgörande aspekten, nämligen 

hur den valda frågan kan göras till föremål för undervisning av det ena eller det andra slaget. Det 

är således av betydelse utifrån aktuella och gällande styrdokument att läraren i undervisningen om 

kontroversiella frågor skyddar elevernas integritet, att hitta objektiva strategier för undervisningen 

som leder till en möjlighet för eleverna att uttrycka sina åsikter på ett tryggt och respektfullt sätt 

(Skolverket, 2011). 

 
I arbetet med kontroversiella frågor hänvisar Skolverket (2011), som nämnt i inledningen, till Euro-

parådets framställning av stödmaterialet Undervisa om kontroversiella frågor (2016) och Hantera kontro-

versiella frågor (2017) Syftet med materialet är att erbjuda lärare stöd i skapandet av klassrummet som 

en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan behandla ett sådant ämnesinnehåll som bygger på 

kontroversiella frågor samt föra sådana kommunikativa undervisningsmetoder som föreliggande 

undersökning benämner som samtalet (Europarådet, 2017, s. 7). Materialet syftar också till att inspi-

rera lärare att faktiskt utveckla samt utforma nya undervisningsstrategier för att bemöta och hantera 

ett kontroversiellt innehåll i skolan och i klassrummet (Europarådet, 2016, s. 8). Utifrån Europarå-

det (2016, s. 15) är det av vikt att belysa hur utformningen av undervisningen om kontroversiella 

frågor inte erhåller någon given didaktisk strategi eller form, eftersom ett sådant ämnesinnehåll är 

levande och i högsta grad föränderligt beroende på vilken elevgrupp som är representerad i klass-

rummet. Däremot strävar stödmaterialet att fylla sådana kunskapsluckor och tomrum i den didak-

tiska hanteringen, för att skapa en effektiv hantering av kontroversiella frågor som undervisnings-

ämne (Europarådet, 2016, s. 16). I stödmaterialet finns sex olika strategier utarbetade för lärare att 

pröva och utveckla undervisningen om kontroversiella frågor utifrån begreppet flexibilitet eftersom 

varje undervisningssituation är unik med varierande elevsammansättningar, vilka kan fungera som 

vägledande i syfte att förenkla arbetet i sådan ämnesberörd undervisning (Europarådet, 2016, s. 17) 

Strategierna benämns genom att läraren antingen utgår från att vara en neutral ordförande, att läraren 

skapar balans i åsiktsförmedlingen, att läraren agerar som djävulens advokat genom att aktivt placera 

sig mot elevernas resonemang och argumentationer, att vara allierad med vissa elever i förhållande 
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till ståndpunkter, att agera med ett uttalat engagemang genom att synliggöra den egna åsiktsposition-

eringen eller att följa en officiell linje genom styrdokument och riktlinjer som tillskrivs utifrån sådana 

(Europarådet, 2016, s. 16) 

 

Enligt Europarådet (2017, s. 8) har arbetet med kontroversiella frågor inom skolan blivit allt vanli-

gare eftersom att intresset för jämlikhet, sociala klyftor, identitetsfrågor samt rättighets- och skyl-

dighetsfrågor tenderat att få ett bredare fokus inom utbildningssystemet. Ur ett sådant perspektiv, 

där intresset för kontroversiella frågor ökat samtidigt som mångfalden inom skolorna blivit allt 

synligare, utgår också arbetet med ett kontroversiellt ämnesinnehåll från en större samhällskontext 

där kulturskillnader genom kan fungera pådrivande (Europarådet, 2017, s. 9). Genom sådana 

aspekter, beskriver Europarådet (2017, s. 20) några typiska former av kontroversiella frågor, vilka 

närmar sig frågor om migration, terrorism, sexualitet, religion, abort och övergrepp mot barn. Oav-

sett vilken strategi läraren i fråga väljer att inta eller utforma undervisningen utifrån, är det av vikt 

att arbeta för att skapa ett klassrumsklimat som hjälper eleverna att hantera meningsskiljaktigheter, 

lösa upp spänningar och lära sig metoder för fredlig konfliktlösning (Europarådet, 2017, s. 21). En 

trygg miljö stimulerar till självreflektion och till att lyssna på andra, uppmuntrar interkulturell dialog, 

ger röst åt minoriteter, skapar ömsesidig tolerans och respekt samt tränar eleverna att kritiskt 

granska information från media (Europarådet, 2017, s. 22). Genom att skolor och utbildningssy-

stemet ger rum åt sådana komplexa och känsloväckande samtal, menar Europarådet (2017, s. 53) 

utifrån dess sammanställning av befintlig forskning inom området, på att sådan undervisning inte 

bara leder till förbättrade utbildningsresultat i förhållande till elevens tankeutveckling och självför-

ståelse, men skapar också en mer öppen och tolerant miljö för samtal. Detta genom att undervis-

ningen synliggör, utvecklar och strävar efter att utforma en acceptans gentemot olika perspektiv 

och resonemang, som i sin tur gynnar ett demokratiskt förhållningssätt (Europarådet, 2017, s. 55). 

Forskare tillsammans med verksamma lärare i allt större utsträckning överens om att elever erhåller 

ett mer utvecklat lärande om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter samt interkulturella 

frågor genom att göra med hjälp av diskussion, debatt, dialog och argumentation, istället för veta 

utifrån förmedlande undervisningen som berör ett kunskapsbaserat och sanningsenligt innehåll i 

relation till kontroversiella frågor (Europarådet, 2017, s. 29). Ett sådant perspektiv på undervis-

ningen som bör präglas av en form av i-kunskap, har lett till att läroplanerna i många europeiska 

länder öppnat upp för nya metoder att undervisa om demokrati och mänskliga rättigheter, under-

visning som också rymmer kontroversiella frågor (Europarådet, 2017, s. 29). 
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2.4  Det  dialogiska  klassrummet  som  undervisningsverktyg    
	  
Genom boken Det flerstämmiga klassrummet skriven av Olga Dysthe (1996), som publicerades för 

första gången år 1996, introduceras det dialogiska klassrummet som ett undervisningsverktyg 

(Dysthe, 1996, s. 42). Boken bygger på en komparativ studie av tre olika klasser i grundskolans 

övre årskurser, där lärarna i samtliga klasser använder skrivande och samtal som redskap för lärande 

i undervisningen. Dysthes (1996, s. 42) flerstämmiga, dialogiska och kommunikativa klassrum har 

baserats på framförallt utbildningsforskaren Martin Nystrands pedagogikteoretiska klassrumsprak-

tiker, som beskriver hur samtal kan organiseras i klassrummen. De grundläggande aspekterna av 

ett sådant kommunikativt klassrum, beskrivs genom Nystrands framtagna modell för socialt inter-

aktiv inlärning (Dysthe, 1996, s. 43). I modellen presenteras och ställs den behavioristiskt präglade 

”presenterade undervisningen” mot den ”socialt interaktiva undervisningen” (Dysthe, 1996, s. 48). 

Syftet med modellen är att visa på fördelarna med att inte förbise den hos individen redan existe-

rande personliga och inneboende kunskapen till förmån för den objektiva och universella kun-

skapen. Modellen uppmuntrar därför att den enskilda elevens tankeutveckling integreras via sam-

spel med andra elever i syfte att på så vis skapa förutsättningar för ett bredare och effektivare sätt 

för eleven att tillägna sig kunskap på (Dysthe, 1996, s. 48). Modellen presenteras i följande Tabell 

1: 

 

Presenterande undervisning  Socialt interaktiv undervisning  

Hörande  Samtalande  

Förmedling av kunskap Omvandling av förståelse  

Objektivism – kunskap är något givet  Konstruktivism – kunskap uppstår genom in-

teraktion 

Lärare, lärobok eller andra auktoriteter Inkluderar elevens tolkningar och erfarenheter  

Monologisk  Dialogisk  
 

Utifrån modellen beskrivs den presenterade undervisningen att utgå från begrepp som riktar sig till 

former av förmedlingspedagogik och objektivism, vilket kan förankras i ett behavioristiskt läran-

deperspektiv, där läraren eller en eventuell kunskapsgiven lärobok fungerar som en absolut källa 

till kunskap (Dysthe, 1996, s. 48). Genom individuell läsning eller genom att delta i gemensamma 

föreläsningar, förväntas eleven tillägna sig kunskap monologiskt. Den huvudsakliga dialogen kan 

där med sägas uppstå mellan eleverna och inlärningsmaterialet, samtidigt som interaktionen med 

andra elever och lärare inte förekommer lika ofta eller frekvent (Dysthe, 1996, s. 49). Den socialt 

interaktiva undervisningen utgår istället från ett konstruktivistiskt synsätt där elevernas dialog med 
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varandra, läraren och inlärningsmaterialet tillsammans utgör källan till kunskap. Den socialt inter-

aktiva undervisningen uppmuntrar och uppmanar eleverna till att samtala och reflektera med 

varandra för att på så vis analysera ett visst ämnesinnehåll för att sedan bekräfta, fördjupa och 

vidareutveckla sina uppfattningar. Eleven uppmanas också att gå i dialog med sig själv och det 

aktuella stoffet, något som uppnås exempelvis genom läsning kombinerat med reflekterande skriv-

ning (Dysthe, 1996, s. 50). Dysthe (1996, s. 53) menar att både den presenterande undervisningen 

och den socialt interaktiva undervisningen fyller en funktion i skolan och att ingen av metoderna 

bör uteslutas samtidigt som det är viktigt att betona den socialt interaktiva undervisningsformen 

och de fördelar den typen av undervisning för med sig. Undervisningen kring kontroversiella frågor 

statuerar ett givande exempel på sådan problematik där den presenterade undervisningen som en 

form av idealism i praktiken enligt styrdokument och undervisningens tradition inte räcker till. 

Visserligen erhåller en sådan form av presenterande undervisning i förhållande till kontroversiella 

frågor, en betydande del för att ge eleverna sådan bakomliggande kunskap som krävs för att ut-

forma en socialt interaktiv undervisningen. Samtidigt bygger undervisning om kontroversiella frå-

gor på vikten, som ur det offentliga rummets princip utgår från, att eleverna bör studeras som 

kunskapsbärande subjekt för att utforma en undervisning som innehållsligt möter elevernas tidigare 

erfarenheter. Dysthes (1996) beskrivning av sådana nyanser av att inte förbise individens redan 

existerade och personliga kunskaper till förmån för den objektiva kunskapen, är perspektiv som i 

avsnittet för ”Slutsatser och kommentarer” behandlas i relation till elevernas beskrivning av sådan 

socialt interaktiv undervisning som Dysthe förespråkar. En sådan utgångspunkt av att eleverna 

utifrån inneboende kunskaper i mötet med andra utvecklar den egna självförståelsen samt det egna 

tänkandet, möter också den teoretiska ansats som för undersökningen presenteras i avsnittet ”Te-

oretiska utgångspunkter”.  
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3.  Tidigare  forskning  

I följande avsnitt presenteras sådan tidigare forskning som beskriver samtalets förhållande till ett 

pedagogiskt och didaktiskt perspektiv, vilket har vidare relevans för undersökningen. I avsnittet 

presenteras även sådan tidigare forskning som berör undervisningen av kontroversiella frågor uti-

från tanken om klassrummet som ett offentligt rum, där kommunikativa handlingsformer som 

präglar ett sådant rum, följer med även in i klassrummet. 

3.1  Tidigare  forskning  kring  samtalet  som  undervisningsmetod    
I boken Samtal i pedagogernas rum presenterar pedagogerna Karl-Gunnar Norén och Kenneth Westin 

(2014) sin undersökning kring det pedagogiska tänkandet utifrån samtal och dialog som undervis-

ningsform utifrån betydelsefulla pedagoger som Montessori och Piaget, i förhållande till tjugo-

hundratalets undervisningsmässiga verklighet genom studerande av lärarutbildning (Norén och 

Westin, 2014, s. 15). Trots att boken riktar sig till yrkesutbildningar samt grundskolelärarprogram-

met med inriktning mot fritidshem som studiematerial, preciserar bokens förhållande till samtalet 

som pedagogisk metod sådana undervisningsstrukturer som föreliggande undersökningen inriktar 

sig på. Det pedagogiska utvecklingsarbetet, framhåller Norén och Westin (2014, s. 133), bör bygga 

på två viktiga principer; det ena handlar om att öka mängden och frekvensen av samtal i undervis-

ningen utifrån ett pedagogiskt genomtänkt perspektiv, vilket också föranleder att sådana samtals-

former ges förutsättningar för i lärarutbildningarnas uppbyggnad. Den andra principen handlar om 

att dessa former av samtal som bör ordnas i undervisningen, i allt högre grad ska vara pedagogiskt 

underbyggda, vilket innebär att de ska vara grundade i pedagogisk litteratur, i forskning om under-

visning och lärande samt på beprövad erfarenhet (Norén och Westin, 2014, s. 134). De nyanser av 

ett välstrukturerat samtal tillsammans med en genomtänkt grund för pedagogik och inlärning, är 

vidare nyanser som i föreliggande undersökning kommer att analyserat utifrån elevernas beskrivna 

upplevelser och användande av samtalet i undervisningen om kontroversiella frågor.  

 

Norén och Westin (2014, s. 22) använder begreppet medvetenhet tillsammans med den språkliga för-

mågan, som ett nyckelord för samtalets utformning, specifikt i sådana frågor som berör, väcker 

känslor och skapar skiljelinjer i elevernas ställningstaganden. Norén och Westin (2014, s. 19) be-

skriver att ju mer eleverna kan se sig själv i förhållande till andra och genom ett specifikt ämne, 

desto lättare blir det för dem att värja sig och skapa något eget. Ett sådant kunskapsutvecklande 

utifrån att utveckla elevernas tänkande både i förhållande till sin egen självmedvetenhet men också 

i relation till andra elever, närmar sig undersökningens teoretiska ansats som presenteras vidare i 
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föreliggande uppsats. Grunden i den här medvetenhetsprocessen är språket, eftersom eleverna be-

höver forma sina ställningstaganden och tankar med sina egna ord vilket ger förutsättningarna för 

eleverna att utforma ett eget medvetet tänkande (Norén och Westin, 2014, s. 17). Norén och Wes-

tin (2014, s. 18) beskriver hur alla individer har en kallelse av att vara någon, ett subjekt. När män-

niskan skapar en medvetenhet om detta, blir han eller hon också en aktiv och skapande individ. 

Det som samtalet utifrån en pedagogisk medvetenhet har som dess kanske viktigaste uppgift i 

undervisningen, är att medvetengöra så att detta kan ske utifrån eleverna. Genom samtalet får de 

förut tysta en möjlighet att träda fram, komma till tals och eleverna upptäcker att de duger, att deras 

erfarenheter är värda något. Samtalet som sådan undervisningsform innebär således mer än att 

prata, vilket tillsammans med ovanstående beskrivning av Dysthes (1996) utgångspunkter i elever-

nas redan existerande inneboende kunskaper, närmar sig betydelsen av att se elevernas erfarenheter 

som utgångspunkten för undervisningens berörda innehåll. Genom att utforma undervisningen 

genom eleverna, skapas en möjlighet för dem att granska världen ur ett kritiskt perspektiv och 

engagera sig i de problem som upptäcks genom samtalet, för att försöka förändra samhället till det 

bättre. Vilket faller sig i direkt relevans till undervisningen kring kontroversiella frågor och det 

offentliga rummet. Vikten av att elevernas som självständiga individer skapar sig en självbild i in-

teraktionen med andra elever, förefaller sig utifrån Norén och Westins (2014, s. 23) beskrivning 

som nödvändiga processer. 

 

Norén och Westin (2014) beskriver likt Anna Palmér (2008) i avhandlingen Samspel och solostämmor: 

om muntlig kommunikation i gymnasiet en viss problematik som ur ett lärarperspektiv kunnat urskiljas 

i arbetet med samtal som undervisningsmetod. Studien utgår från kommunikativa undervisnings-

former i klassrummet utifrån ett språkligt förhållningssätt, som utifrån ett inlärningsperspektiv på-

verkar hur eleverna formulerar och uttalar sig. Studien är genomförd utifrån anteckningar, film- 

och ljudinspelning av två olika gymnasieklasser, för att studera hur samtalet används under lekt-

ionerna. Enligt Palmér (2008, s. 172) är kommunikationen ett grundläggande element i undervis-

ningen som ett kunskapandets verksamhet. Men eftersom det kommunikativa samspelet sker i 

grupp och präglas av den kultur som utvecklas i gruppen, tenderar samtalet i stor utsträckning 

också att präglas av så kallade ”solostämmor” (Palmér, 2008, s. 172). Dessa utformas antingen av 

enskilda elever eller genom elever tillsammans i grupp om den utvecklade kulturen har en gemen-

sam stämma i relation till gruppens medlemmar. Det handlar således både om ”solostämmor” i 

form av osäkerhet, men framför allt om väl förberedda sådana med ett säkert uttalande (Palmér, 

2008, s. 172). Utifrån Palmérs (2008, s. 174) studie, formar dessa ”solostämmor” med enskilda 

strategier och stilar undervisningen, eller i alla fall gruppdiskussionerna, i sin egen riktning i relation 
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till det ämne som diskuteras i sådan undervisning med kommunikativa strategier för lärande. Såd-

ana ”solostämmor” beskrivs inte bara försvåra den kunskapsutveckling som samtalet i sin ur-

sprungliga form är tänkt att generera, men också lärarens position som ledare för undervisningens 

behandlade ämne och frågor. Palmérs (2008) synliggörande av hur olika former av ”solostämmor” 

tenderar att synliggöras i samtalet i klassrummet, är perspektiv på kommunikativa undervisnings-

metoder som i föreliggande undersökning kommer att behandlas i förhållande till elevernas egna 

upplevelser av sådan undervisning. I förhållande till studier med en avgränsad inriktning mot den 

kommunikativa karaktären av samtal som undervisningsform som studerats i arbetet till förelig-

gande undersökning - utan en specifik inriktning på ämnesinnehåll - är ovannämna utgivna studier 

bara ett fåtal exempel. Att samtalet som pedagogisk metod i undervisningen för lärande spelar en 

betydande roll är både utifrån styrdokument men också genom teoretiska perspektiv för pedagogik, 

nödvändiga utgångspunkter att ta hänsyn till i utformningen av undervisning. Norén och Westin 

(2014) tillsammans med Palmér (2008) belyser även sådana svårigheter i användandet av samtal 

som undervisningsmetod, där det finns en tendens att det eftersträvande lärandet för varje enskild 

elev inte tillgodoses eftersom strukturen för samtalet påverkas av samtalets underbyggda pedago-

giska struktur, deltagarnas förmåga att uttrycka sig, tekniker att uttrycka sig gentemot andra. Trots 

att ovan beskrivna studier inte behandlar undervisningen om ett kontroversiellt innehåll, belyser 

dess resultat inte bara vilken problematik, vilka generella utgångspunkter samt vilka strukturer som 

kommunikativa undervisningsmetoder präglas av, utan beskriver också dessa ur ett lärarperspektiv. 

Strävan efter ökad kunskapsutveckling tillsammans med urskiljbara svårigheter kan genom en ana-

lys utifrån medverkande elevers upplevelser och använde av samtalet gynnas av ett elevperspektiv, 

vilket presenteras i avsnittet för ”Slutsatser och kommentarer”.  

 

3.2  Tidigare  forskning  kontroversiella  frågor  i  undervisningen  
I forskningsantologin Skolor som politiska arenor – medborgarkompetens och kontrovershantering som utgörs 

av Forskarlaget Skolans demokrativärden vid Örebro Universitet, beskrivs hur villkoren för skolans 

demokratiuppdrag förändrats. Forskarlaget Skolans demokrativärden består av sju forskare inom peda-

gogik och statskunskap under ledning av statsvetarna Erik Amnå och Tomas Englund (Skolverket, 

2010, s. 5). I forskarlaget ingår också statsvetarna Cecilia Arensmeier, Joakim Ekman, Carsten 

Ljunggren som är docent i pedagogik och pedagogen Ingrid Unemar Öst (Skolverket, 2010, s. 6). 

Antologin presenterar en fördjupad analys av elev-, lärar- och skoldata från den internationella 

utvärderingen ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study) (Skolverket, 2010, s. 6). 

I ICCS undersöks kunskaper i och attityder till medborgar- och samhällsfrågor hos elever i åttonde 
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och nionde klass. Avsikten är att undersöka hur unga människor förbereds i skolan för att bli sam-

hällsmedborgare. Under våren 2009 besvarade ungefär 7000 elever på 169 skolor i Sverige ett kun-

skapsprov och en attitydenkät. Varje elev besvarade ett 30-tal kunskapsfrågor om samhället, de-

mokratin och att vara medborgare (Skolverket, 2010, s. 6). 

Författarna i antologin är utifrån presenterad analys i utgivet material, slående överens om att unga 

medborgare behöver undervisning om kontroversiella frågor. När eleverna får använda samtalet 

som strategi i sådana politiskt och moraliskt utmanande frågor med personer som har andra åsikter 

än de själva, förbereder de sig för att delta aktivt i samhället (Skolverket, 2010, s. 46). Utifrån under-

sökningar som forskningsantologin bygger på, visar sig en viktig lärarkompetens av att utveckla 

elevernas diskussionsförmåga, särskilt i känsliga och kontroversiella frågor. Lärare som undervisar 

om kontroversiella frågor behöver utveckla elevernas förmåga att tänka analytiskt och utveckla den 

källkritiska förmågan (Skolverket, 2010, s. 39). Enligt författarna är sådana perspektiv på strukturer 

för undervisningen även helt beroende av hur långt eleverna kommit i sin språkutveckling samt 

hur klassrumsklimatet ser ut. Ju mindre utvecklade språkkunskaperna är, desto större är risken att 

de känner sig ”… överväldigade av frågan och trasslar in sig i en uppsjö av åsikter” (Skolverket, 

2010, s. 24). Med en utgångspunkt i den offentliga rummets princip, menas att outvecklade språk-

kunskaper, en känsla av osäkerhet samt en risk av att framstå som distanserad i sina åsikter i för-

hållande till omgivningen, riskerar att eleverna tar till ett aggressivt språk när de känner att de för-

lorat diskussion. Vilket utifrån ett samhälleligt politiskt plan tillskrivs som ett stort nederlag (Skol-

verket, 2010, s. 13). I relation till Norén och Westins (2014) tidigare beskrivning av språkutveckl-

ingens betydelse för samtalets kvalitativa karaktär för elevernas egen utveckling, belyser författarna 

i antologin liknande former av språkliga grundpelare för att positionera sig objektivt i kontroversi-

ella frågor. Vad som gör sådana språkliga strukturer för undervisningen om kontroversiella frågor 

relevant, är således inte bara att dem enligt ovanstående utgivna studier beskrivs som nödvändiga, 

utan att dem också enligt forskningsantologin berörs i direkt samband till undervisningen om kon-

troversiella frågor och det offentliga rummet (Skolverket, 2010, s. 13). 

 

Eleverna befinner sig under verksam utbildningsperiod i ett politiskt centrum som enskilda med-

borgare men också som aktörer i en offentlig, politisk styrd institution. Författarna placerar sam-

talet i fokus för de förändringsprocesser, konfliktperspektiv, protest- och motståndshandlingar i 

det offentliga rummet där individer kan ha ett betydande självstyre och valmöjlighet (Skolverket, 

2010, s. 8). Liknande kommunikativa konstruktioner utspelar sig inom skolans verksamhet. Ele-

verna måste således studeras som meningsskapande individer där de också ses som medborgare. 

Utifrån sådana undervisningsperspektiv är eleverna inte bara medborgare i ett framtida politiskt 
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vuxenliv, utan högst delaktiga i det politiska samhälleliga klimatet redan i skolan (Skolverket, 2010, 

s. 10). Det ökar också intresset och möjligheterna att studera klassrumsklimatet och dess förutsätt-

ningar för de studerande att erkännas och öppet kunna diskutera kontroverrelaterade frågor. Det 

innebär bland annat att ett utforskande av klassrumsklimatets betydelse för såväl den politiska kun-

skapsutvecklingen som den politiska självtilliten hos eleverna (Skolverket, 2010, s. 9). Det offentliga 

rummets intåg i undervisningen av kontroversiella frågor är således någonting som verkar fungera 

som svårt att motstrida, samtidigt som sådana de kommunikativa handlingsformerna som präglar 

det offentliga rummet, tas med in i klassrumsundervisningen utifrån liknande premisser av själv-

ständighet, meningsskapande och handlingskraft som i den offentliga sfären (Skolverket, 2010, s. 

9). Vad som gör ovan beskriva forskningsantologi relevant i förhållande till föreliggande undersök-

ning, är således hur sådana kommunikativa handlingsformer som genom det offentliga rummet 

appliceras i undervisningen kan användas för att problematisera hur samtalet som undervisnings-

form faktiskt upplevs och används av eleverna själva. De aspekter av skolan som utgör grunden 

för politisk och moralisk utveckling betonas, där fokus för placering av kontroversiella frågor ten-

derar att rikta sig till klassrumspraktiken och skolan som institution utifrån en undervisning av ”här 

och nu” som ska representeras av det offentliga rummet (Skolverket, 2010, s. 9). Författarna till 

forskningsantologin, menar likt Norén och Westin (2014), att den språkliga strukturen för samtalet 

samt elevernas individuella förmåga att uttrycka sig spelar en stor roll för elevernas deltagande i 

samtalet. De risker som beskrivs i texten ovan, där eleverna vid mindre utvecklade språkkunskaper 

riskerar att uppleva en överväldigande känsla i argumentation och resonemang vilket således gör 

att ett mer aggressivt språk tilltas, är ytterligare nyanser och aspekter som i föreliggande undersök-

ning kommer återknyta till.  

 

I en publikationen Dembra – Faglige perspektiver på demokrati og forebyggning av gruppfiendtlighet i skolen 

skriver Christer Mattsson (2019), lektor i pedagogik vid Göteborgs Universitet, ett kapitel som 

heter Empatisk nyfikenhet – att bemöta intolerans, hat och extremism i klassrummet, vilket behandlar hur 

människor utvecklas och reagerar inför konfrontativa situationer. Mattsson (2019, s. 33) behandlar 

hur socialpsykologiska mekanismer utifrån personliga erfarenheter både i det privata och i det of-

fentliga påverkar hur vi människor tenderar att agera samt uttala oss i kommunikativa möten med 

andra människor, i förhållande till sådana kontroversiella frågor som framför allt berör extremism 

eller rasism. Vilka är ämnen som tenderar att underbygga en risk för att skapa provokationer hos 

enskilda individer, men också hos elever i undervisningssituationer. I förhållande till föreliggande 

undersökning, lyfter Mattsson (2019, s. 32) användbara nyanser i förhållande till hur vårt muntliga, 

kommunikativa och språkliga agerande tenderar att flätas samman med vår identitet, vilket bidrar 
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med analytiska perspektiv i förhållande till undersökningens teoretiska ansats. I undervisningssitu-

ationer som behandlar ett kontroversiellt innehåll, finns en risk att elever säger mer än de ”borde” 

samtidigt som de ofta är mer än vad de menar, vilket leder dem in i en svår situation (Mattsson, 

2019, s. 33). Ur ett språkligt perspektiv, när ord är uttalade i förhållande till ett specifikt resonemang 

eller argument som skapar känsloväckande reaktioner eller meningsskiljaktigheter i omgivningen, 

är det ur ett socialpsykologiskt perspektiv svårt att backa, att be om ursäkt eller att medge ett felsteg 

(Mattsson, 2019, s. 33). Trots att eleven intuitivt är medveten om att det är gynnsamt att omfor-

mulera ett uttalande som i ett första skede möjligen tolkats felaktigt av omgivningen i förhållande 

till vilka avsikter eleven i fråga hade från början att förmedla och där eleven faktiskt rätta sig själv, 

menar Mattsson (2019, s. 32) att sannolikheten för att uttalandet redan under några få inledande 

sekunder, redan flätats samman med och tillskrivs elevens identitet.  

 

Ur ett sådant perspektiv är det av vikt att betona språkets betydelse för att forma kunskap och 

förståelse, samt inte minst hur språket formar individens förståelse av sig själv och sin omgivning 

(Mattsson, 2019, s. 33). Språk bör därför förstås som något mer än det vi säger och skriver. Vårt 

språk, både verbalt och icke verbalt, bär på allt vårt meningsskapande och våra värderingar. Det 

bär också på den utformningen av en människas identitet, som enligt Mattsson (2019, s. 33) inte är 

någonting som kommer inifrån. En människas identitet är något som finns mellan en individ och 

dennes omgivning. En individ blir den hon blir när hon sagt det hon sagt och när omgivningen 

drar sina slutsatser kring det för att sedan ”fälla” sin dom. Genom att lyssna och inta ett empatiskt 

nyfiket förhållningssätt till samtal och muntligt kommunikativa metoder i undervisning om kon-

troversiella frågor, är det enligt Mattsson (2019, s. 33) av vikt att som lärare stödja elevens förmåga 

att kommunicera på ett sådant sätt att eleven blir förstådd, så som eleven själv önskar. Ur ett sådant 

perspektiv, närmar sig Mattssons (2019) resonemang undersökningens teoretiska utgångspunkt ge-

nom en agonistiska diskursen, där en människas identitet tolkas som föränderlig beroende på vilken 

kontext och vilket språk kommunikationens utformar sig kring.  

 

Avhandlingen Om det politiska i samhällskunskap – agonism, populism och didaktik av Asgeir Tryggvason 

(2019) syftar till att synliggöra och öppna upp för en didaktisk diskussion om hur relationen mellan 

demokrati och utbildning bör ta form. Tryggvason (2019, s. 11) menar att ett sådant synliggörande 

av en didaktisk diskussion, underbyggs av en paradox där eleverna å ena sidan ska fostras till de-

mokratiska medborgare och vara fria att formulera sina egna värden samtidigt som de ska fostras 

till att omfamna de specifika demokratiska värden som skolan förmedlar. Vidare tar avhandlingen 

utgångspunkt i att uppdraget att förankra demokratiska värden hos eleverna är ett mål som inte är 
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frikopplat frågan om elevers identitetsskapande (Tryggvason, 2018, s. 12). Det vill säga, utgångs-

punkten är att skolans medborgarfostrande uppdrag berör aspekter av elevers egna och gemen-

samma identitetsskapande där frågor som ”Vem är jag?” och ”Vilka är vi?” är centrala (Tryggvason, 

2018, s. 12).  

När skolans demokratiska uppdrag innefattar aspekter av känslor, identiteter och konflikter så är 

en central didaktisk fråga vilken roll dessa aspekter bör ges i samhällskunskapsundervisningen. Ur 

ett sådant perspektiv tar avhandlingen avstamp i agonismen som teoretisk utgångspunkt men också 

som en teoretisk metodisk strategi och ställer upp det politiska utifrån det offentliga rummet, som 

ett didaktiskt problem (Tryggvason, 2018, s. 12). Avhandlingen utgår från att göra en teoretisk 

analys av fyra olika artiklar, som på något sätt behandlar aspekter av den agonistiska diskursen 

(Tryggvason, 2018, s. 72). I förhållande till föreliggande undersökning, fungerar avhandlingens pro-

blematisering av Artikel 1 som relevanta bidrag för vidare analys av undersökningens huvudsakliga 

syfte. Dels för att undersökningen utgår från en agonistisk diskurs som analysverktyg för vidare 

presenterat ”Resultat”, men också för att avhandlingen berör sådana känslor och identitetsskap-

ande faktorer som i undervisningen om kontroversiella frågor tenderar att närma sig. Artikeln be-

handlar former av deliberativ kritik som riktats mot agonism som pedagogisk och didaktisk teori 

(Tryggvason, 2018, s. 75).  

Fokus i artikeln ligger vid frågor om vilken roll känslor, identiteter och konflikter bör ha i under-

visningen. Resultatet av den teoretiska analysen i Artikel 1, beskriver det agonistiska perspektivet 

på politiska dimensioner och kommunikativa metoder i samhällskunskapsundervisningen utifrån 

att (1) politiska diskussioner i klassrummet är diskussioner där känslor och identiteter redan är i 

omlopp och (2) politiska känslor har en relevant och legitim roll i politiska diskussioner i samhälls-

kunskap (Tryggvason, 2018, 95). Den första punkten innebär att politiska diskussioner betraktas 

som diskussioner om hur det gemensamma livet ska ta form och där sådana frågor är sammanvävda 

med deltagarnas identiteter och känslomässiga investeringar. Detta innebär att känslor inte bör 

betraktas som en komponent som ”läggs till” eller ”bjuds in” till politiska diskussioner (Trygg-

vason, 2018, s. 96) Från det agonistiska perspektivet är känslor och identiteter en konstitutiv del av 

sådana samtal. Detta innebär att om en diskussion är politisk eller moraliskt utmanande så invol-

verar den redan kollektiva identiteter och känslor. Didaktiskt innebär detta att lärare står inför frå-

gan om vilka slags känslor som bör beredas utrymme i samhällskunskapsundervisningen, inte frågan 

huruvida dem existerar eller inte (Tryggvason, 2018, s. 96). Det agonistiska perspektivets svar på 

frågan är att politiska känslor äger en relevans och legitimitet i undervisningen. Detta leder över till 

den andra punkten ovan. Den andra punkten handlar om det agonistiska perspektivets precisering 
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av politiska känslor som de slags känslor som är relevanta och legitima i samhällskunskapsundervis-

ningen.  

Det agonistiska perspektivet definierar politiska känslor på grundval av vilka gränsdragningar mel-

lan ”vi” och ”de” som upprättas. Om de kollektiva identiteter som upprättas i ett klassrum utgår 

från vad ”vi” vill snarare än vilka ”vi” är, och om dessa identiteter kretsar kring visioner om hur det 

gemensamma livet bör utformas, så bör de betraktas som politiska känslor (Tryggvason, 2018, s. 94). 

Att på detta sätt inte skilja mellan utsida och insida innebär vidare att det blir svårt att skilja mellan 

om det är en ”sakfråga” som är i centrum för en politisk diskussion i klassrummet eller om det är 

deltagarnas identiteter som står i centrum. Det vill säga, när lärare ställs inför frågan om de bör 

sträva mot att ställa sakfrågan eller elevernas identiteter i centrum för en politisk diskussion så 

belyser det agonistiska perspektivet det problematiska med en sådan åtskillnad. Istället handlar det 

om att betrakta subjektets känslomässiga investering i en sakfråga som konstituerande för identite-

ten (Tryggvason, 2018, s. 95). 
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4.    Metod  

Följande avsnitt redogör för den metodiska strategi som legat till grund för undersökningen till-

sammans med en metodisk motivering utifrån undersökningens huvudsakliga syfte, metodens urval 

och avgränsningar, dess genomförande tillsammans med en ingående beskrivning av textens tran-

skriberingsprocess. Vidare redovisas samt diskuteras undersökningens reliabilitet, validitet och ge-

neraliserbarhet tillsammans med en redogörelse för aktuella forskningsetiska ställningstaganden i 

undersökningens genomförande.  

 

4.1  Val  av  metod  
Undersökningens kvalitativa intervjustudier, motiveras utifrån undersökningens huvudsakliga syfte 

av att undersöka elevers upplevelser och användande av samtalet som metod i undervisningen av 

kontroversiella frågor. Genom vald kvalitativ metod, möjliggörs en förståelse för elevernas indivi-

duella ställningstagande i relation till det specifikt undersökta momentet (Bryman, 2018, s. 414). 

Studien har därför utgått från elevernas egna tolkningar och föreställningar i undervisningen av 

kontroversiella frågor genom ett empatisk försök till delaktighet i deras verklighet (Kvale och 

Brinkmann, 2014, s. 123). Vidare bygger undersökningen på en semistrukturerad utformning av 

livsvärldsintervju (Bryman, 2018, s. 415). Denna intervjuform innebär ett genomförande av inter-

vjuer med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld i syfte att tolka innebör-

den av de beskrivna fenomenen (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 126). Utförandet skall vara just 

halvt strukturerat, vilket innebär att den placerar sig någonstans mellan att vara ett öppet vardags-

samtal och ett slutet frågeformulär (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 125). En Intervjuguide (se bilaga 

B) har i genomförandet av intervjuerna fungerat som en grund för dess utformning i förhållande 

till undersökningens huvudsakliga syfte, samtidigt som genomförandet kan beskrivas som flexibelt 

och följsamt (Trost, 2010, s. 71). För att säkerställa att intervjuguiden tjänade undersökningens 

syfte samt att tillräckligt med tid var avsatt genomfördes en pilotintervju. Pilotintervjun var också 

ett tillfälle för att testa teknisk utrustning och en övning för att praktisera genomförandet av inter-

vjuerna (Trost, 2010, s. 72) ”Testrespondenten” var sedan tidigare bekant, men genomgår samma 

utbildning på ett samhällsvetenskapligt gymnasialt program, vilket skapade en trovärdighet i testre-

spondentens svar i förhållande till intervjufrågorna. Transkriberingen tillsammans med utskriv-

ningen av materialet lästes igenom ett flertal gånger för att se om intervjufrågorna tjänade under-

sökningens syfte. Efter att intervjun genomförts, bearbetats och transkriberats gjordes revideringar 

i intervjuguiden då vissa frågor gav upprepningar i testrespondentens svar. Revideringen innebar 
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att frågorna i intervjuguiden konkretiserades och preciserades mer för att i större utsträckning möta 

undersökningens syfte (Trost, 2010, s. 73). 

 

4.1.1  Hermeneutik    
Eftersom undersökningens huvudsakliga underlag kräver tolkning och förståelse för att presenteras 

som ett analytiskt material i syfte att förstå den sociala diskurs av samtalet som undervisningsmetod, 

är det av relevans att göra avstamp i hermeneutiken. I boken Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik 

i teori och praktik, beskriver Per-Johan Ödman (2016) bygger den vetenskapliga innebörden av be-

greppet en form av gemensam förståelse utan att ta vidare anspråk på absoluta sanningsformer. 

Utifrån undersökningens huvudsakliga syfte och metod, där medverkandes elevernas syn på sam-

talet som metod i undervisningen om kontroversiella frågor är utgångspunkten, finns således en 

strävan av att skapa förståelse för vilka upplevelser eleverna faktiskt har (Ödman, 2016, s. 14). 

Tolkningen av svaren analyseras sedan utifrån ett försök att förstå deras verklighet i den sociala 

diskurs där undervisningen av kontroversiella frågor utformas. Ur ett sådant förhållningssätt är 

bearbetningen av det material som ligger till grund för undersökningen subjektrelativ, eftersom 

intervjuerna möjliggör en subjektiv upplevelse av elevernas föreställningar ur konkreta perspektiv 

(Ödman, 2016, s. 23-25). Ödman beskriver, i förhållande till den hermeneutiska kunskapsteorin, 

även vikten av öppenhet i sökandet efter tolkning och förståelse i det material som bearbetas. Ef-

tersom absoluta sanningar inte ur ett sådant perspektiv existerar, då verkligheten eller upplevelsen 

och användningen av talet i undervisningen beror på elevens egna uppfattning, bör frågorna i en 

eventuell intervjuguide uppfattas som flexibla i genomförandet av intervjun. Av en sådan kunskaps-

teoretisk utgångspunkt, är det också som tidigare nämnt, lämpligt att utgå från så kallade semistruk-

turerade intervjuformer. Med avstamp i den hermeneutiska kunskapsteorin finns även en relevans 

av att i genomförandet av intervjuerna samt i bearbetningen av materialet beskriva, vikten av en 

medvetenhet kring förförståelse och fördomar (Ödman, 2016, s. 106). Utifrån ett sådant perspek-

tiv, utgår en intervjustudie från ett förhållande mellan minst två individer, där framför allt den 

ansvariga gör anspråk på att söka förståelse kring ett specifikt vetenskapligt problem med hjälp av 

en respondent. Genom att medvetengöra samt belysa hur tidigare uppfattningar eller kunskaper 

som återgivaren av materialet bär på riskerar att påverka den tolkningsprocess som följer en inter-

vju, kan ett sådant aktivt handlande och förhållningssätt för att förstå ett material förutsättningslöst 

eftersträvas (Ödman, 2016, s. 105). 
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4.2  Urval,  kontakt  och  bortfall  
Vid undersökningens inledande stadie tillfrågades lärare där tidigare genomförda verksamhetsför-

lagda utbildningar (VFU) genomförts, för att nå ut till elever med vidare förfrågan om delaktighet 

i intervjustudien. Att ett sådant urval av lärare tillfrågades, gjordes utifrån vetenskapen om att dessa 

på ett eller annat sätt arbetat med kontroversiella frågor i undervisningen. På grund av uteblivet 

intresse hos tillfrågade elever genom kontaktade lärare, utökades kontakten med lärare till andra 

skolor. Detta på grund av en strävan att erhålla en relativt bred grund som underliggande material 

till analysarbetet, för att öka undersökningens validitet (Bryman, 2018, s. 351). Totalt etablerades 

kontakt med fem gymnasieskolor tillsammans med sex verksamma samhällskunskapslärare. Ge-

nom dessa lärare kontaktades sedan totalt 25 elever, varav tio godkände ett deltagande i intervju-

studien. Kontakten med lärarna fördes muntligt via telefon eller skriftligt via mejl. Den vidare kon-

takten med de deltagande eleverna gjordes via mejl för att bestämma tid och plats för genomföran-

det av intervjuerna.  

 

Genomförda intervjuer utgår från ett målinriktat urval i förhållande till ämnesinriktning av elever-

nas gymnasiala program. De elever som medverkar i intervjuerna studerar antingen på ett gymna-

sialt samhällsvetenskapligt program eller läser samhällsvetenskapliga kurser inom sitt gymnasiepro-

gram. Anledningen till att föreliggande undersökning i urvalet av elevintervjuer bygger på en sam-

hällsvetenskaplig målinriktning, utgår från att sådana kontroversiella frågor som behandlar politiska 

frågeställningar vilka sammanlänkar klassrummet till det offentliga rummet, tenderar att behandlas 

mer i undervisningen för samhällskunskap än övriga ämnen. Utifrån sådana strukturer, tenderar 

också samtalet som undervisningsmetod att användas i hög utsträckning för ämnet samhällskun-

skap. Eftersom undersökningens syfte utgår från relationen mellan kontroversiella frågor och sam-

talet som undervisningsmetod, är en sådan målinriktning därför av naturliga skäl. Ett sådant sub-

jektivt urval som undersökningen bygger på, för att möjliggöra en lämplig utgångspunkt i förhål-

lande till undersökningens frågeställningar, beskrivs av Martyn Denscombe (2018, s. 39) i boken 

Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen som en form av hand-

plockning. Denscombe definierar begreppet genom följande beskrivning: ”Termen används vid 

situationer då forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska 

undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger 

mest värdefulla data.” 
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4.2.1  Deltagande  respondenter  
I Intervjumaterialets presentation redovisas intervjupersonerna med fiktiva namn. Användning av 

fiktiva namn ger eleverna en form av avidentifiering och gör det enklare för läsaren att hålla isär 

olika intervjupersoners utsagor (Denscombe, 2018, s. 45) Bryman (2018, s. 442-443) beskriver i 

boken Samhällsvetenskapliga metoder att finns en relevans i att inte beskriva elevernas medverkan uti-

från begreppet anonymitet, eftersom att författaren samt ansvarig för genomförda intervjuer med 

stor sannolikhet har kännedom kring medverkande elevers namn. Följande Tabell 2 presenterar 

medverkande respondenters fiktiva namn. 

 

Tabell 2: Medverkande respondenters fiktiva namn 

 

Antal Namn Ålder Årskurs  

Respondent 1: Adam 18 3 

Respondent 2: Bosse 18 3 

Respondent 3: Christina 18 3 

Respondent 4: David 17 2 

Respondent 5: Elin 17 2 

Respondent 6: Fredrik 17 2 

Respondent 7: Gunilla 17 2 

Respondent 8: Hampus 18 3 

Respondent 9: Ivar 18 3 

Respondent 10: Johanna 18 3 

 

4.3  Genomförande,  transkribering  och  analys  
Intervjuerna genomfördes på diverse skolor där eleverna som medverkat genomgår sin utbildning. 

Samtliga intervjuer genomfördes efter skoltid eftersom att ett sådant planerat möte underlättade 

berörda lärares och elevers undervisning och arbeten. Att intervjuerna genomfördes på de skolom-

råden där eleverna studerar gjordes dels på grund av praktiska skäl eftersom det underlättade för 

eleverna att medverka i intervjustudien. Då intervjuernas grundläggande tema är naturligt knutet 

till elevernas vardagliga skolmiljö, fann det sig också naturligt att genomföra intervjuerna innanför 

skolans område. Inför samtliga intervjuer bokades antingen ett mindre separat konferensrum eller 

ett klassrum där intervjun skulle genomföras för att erhålla avskildhet, vilket således meddelades 

till det medverkande eleverna. Detta för att gentemot eleverna skapa trygghet i förhållande till ut-
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sagor om åsikter, upplevelser eller ställningstaganden kring undervisningen. Intervjuerna genom-

fördes individuellt och tog i genomsnitt 25 minuter. Då intervjuerna spelades in med samtliga ele-

vers samtycke, underlättades transkriberingen av materialet. Att använda röstinspelning som en del 

av metoden, underlättade även genomförandet, eftersom full koncentration på dialogen möjlig-

gjordes utan att föra anteckningar vid pågående intervju. På grund av tillgänglighet användes en 

digital röstinspelningsapplikation, vilken finns att tillgå på iPhone. För att inte på något sätt störa 

inspelningen eller distraktion av möjliga notiser, stängdes samtlig uppkoppling av tillsammans med 

användande av tjänsten ”Stör Ej”. Utifrån sådana kritiska aspekter med tekniska eller digitala verk-

tyg som kan vara betydande att lyfta, där eventuella avbryt, brus, höga ljudfrekvenser eller andra 

störningsmoment kan påverka bearbetningen av inspelat material, fanns i genomförandet av inter-

vjuerna ingen problematik. Detta är av stor betydelse för undersökningens vidare analys, eftersom 

innehållet av samtliga intervjuer gick att använda i sin helhet (Bryman, 2018, s. 428-429).  

 

Utifrån ovanstående beskrivning av den semistrukturerade intervjuform som undersökningen byg-

ger på, erhölls eleverna stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Utifrån flexibilitet i genom-

förandet av intervjuerna, problematiserades även frågor som inte var en del av den intervjuguide 

som i genomförandet har fungerat som en innehållslig utgångspunkt (se bilaga B), om dessa knöt 

an till någonting som eleverna uttryckte eller visade intresse kring. Intervjun som fördes kom såle-

des i besittning av en tolerans kring muntlig rörelse i olika riktningar, eftersom bedömning gjordes 

att sådana eventuella sidospår kunde ge kunskap kring respondenternas egna upplevelser, vilka i 

sin tur kunde vara relevanta och viktiga i förhållande till ämnet (Bryman, 2018, s. 428-429). Detta 

har gjort att intervjuerna i relativt stor utsträckning skiljt sig från varandra. Eleverna problematise-

rade olika aspekter av frågorna samtidigt som uppföljning av sådan information skapade nya frågor. 

I relation till det existerande och möjligen outtalade maktförhållande som utformar sig i strukturen 

för en intervju mellan forskare och elev, lades en betydande vikt vid att sträva efter infinnandet av 

trygghet i situationen (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 52). Uppmuntrande till att eleverna själva 

skulle presentera tankar, synpunkter och att de med sina egna ord kunde utforma dessa var därför 

återkommande inslag i intervjun. Inte heller presenterades egna åsikter eller ståndpunkter kring det 

tema som samtalet handlande om (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 53).  

 

Totalt har 248 minuter av intervjumaterial transkriberats. Transkriberingsprocessen av det material 

som tagits fram ur genomförda intervjuer, innefattade aktiva och kontinuerliga analyser, sortering 

och sammanställningar. I uttolkandet och bearbetningen av materialet vid ett första skede har ut-

skrivningar av intervjuerna gjorts där elevernas röster markerades med kursiv stil för att lättare 
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urskilja vem som sade vad mellan respondent och informant i genomförd intervju. Ur ett sådant 

perspektiv, är det av relevans att betona att intervjuerna i bearbetningen och transkriberingen ses 

som levande samtal och inte enbart utskrivningar (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 232). Men för 

att analysera vad intervjupersonerna har berättat samt för att berika och fördjupa meningen i dessa 

utlåtanden, görs utskrivningar med betoningar i resultatet för att enskilda innebörder eller uppfatt-

ningen ska kunna fungera som verbala data till en konstruktion av teman och vidare analys (Kvale 

och Brinkmann, 2014, s. 232). Den inledande transkriberingsprocessen gjordes löpande efter varje 

genomförd intervju. Detta för att skapa en medvetenhet kring olika teman, frågor eller tankar som 

dök upp under intervjuerna, då sådana aspekter ansågs relevanta att inkludera i kommande- eller 

återstående intervjuer (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 150). Analysen av materialet riktar sig till en 

kvalitativ innehållsanalys vilken underlättar strukturen i analysarbetet av sådana omfattande text-

massor som en intervjustudie ger. Genom att urskilja mönster i texten och identifiera skillnader 

och likheter kan texten abstraheras till en större och djupare mening.  

 

I början av analysen låg fokus på det manifesta innehållet, de delar i texten som är uppenbara och 

uttalade (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 236). De transkriberade intervjuerna lästes upprepade 

gånger tillsammans med ytterligare avlyssningar av det inspelade materialet vid enstaka svårigheter 

att uppfatta elevernas beskrivningar. Genom sådana upprepade genomlyssnar av ljudfiler, finnes 

betydelse av tonläge, röstläge och pauser för förståelsen av elevens förklaringar, beskrivningar och 

upplevelser (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 236). Senare i analysprocessen övergick fokus på tex-

tens mer latenta innehåll. Meningsenheter som svarade på undersökningens syftet togs ut ur texten 

och dessa meningsenheter kondenserades för att reducera mängden text (Kvale och Brinkmann, 

2014, s. 258). Analyseringsprocessen av genomförda elevintervjuer innebär således också en redu-

cering av material, vilket bygger på att ett sådant urval görs på grund av att materialet uppfattas 

som mindre relevant i förhållande till undersökningens befintliga frågeställningar. En sådan redu-

cering av material kan också argumenteras för i förhållande till betydelsen av struktur, koncentrat-

ion och skärpa i presenterat resultat samt i resultatanalysen (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 238). 

De kondenserade meningsenheterna kodades sedan för att sammanfatta dess övergripande mening 

och sorterades efter skillnader och likheter som framgick. Koder som liknade varandra skapade 

vidare olika subkategorier (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 241). Utifrån subkategorierna utforma-

des sedan tre stycken olika huvudkategorier som visade på den övergripande meningen och indel-

ningen av materialet. Subkategorierna tillsammans med huvudkategorierna har i bearbetningen av 

materialet fungerat som struktureringsverktyg för att sedan användas som ett tematiskt ramverk i 
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undersökningens resultatpresentation (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 243). Denna slutliga ab-

straktionsprocessen för innehållsanalysen innebär att materialet lyfts till en högre abstrakt nivå i 

förhållande till undersökningens teoretiska ansats (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 286). Följande 

Tabell 3 visar exempel på den kvalitativa innehållsanalysen, vilken har legat till grund för undersök-

ningens bearbetning av intervjumaterial. 

 

Tabell 3: Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kondenserad me-
ningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

//… helklassdiskussioner kan 
vara ganska svåra eftersom 
det oftast bara är några som 
hörs och inte alltid de kanske 
som man är intresserad av att 
lyssna på om man får säga så. 

Deltagandet i samtal som 
genomförs i stora grupper 
tenderar att rikta sig till ett 
fåtal personer 

Samtalsaktivitet Klassgemensamma 
samtal  

Samtalsformer 

//…diskuterar vi till exempel 
om man ska kunna legalisera 
droger blir diskussionerna 
mer avslappnade på ett annat 
sätt för då, ahh…jag vet inte, 
men då kanske man inte kate-
goriseras på samma sätt utan 
kan diskutera utan att åsikter 
riktas till ideologier och då 
slipper man bli placerad i nå-
gon generell åsiktsväg som 
kanske också kan förknippas 
med andra saker som man 
inte vill. 

Rädslan av att få en ideolo-
gisk etikett i politiska dis-
kussioner som eleven själv 
inte är bekväm med påver-
kar samtalsaktiviteten och 
samtalsklimatet 

Ämnesinriktad 
osäkerhet  

Ett kontroversiellt 
ämne 

Det kontroversiella in-
nehållets påverkan på 
samtalet 

//…få med sig olika perspek-
tiv genom skolan när vi dis-
kuterar kontroversiella frågor 
kan ju hjälpa till att ge kompi-
sar eller också kanske syskon 
en annan synvinkel på sånna 
saker vi pratar om. 

Samtal i undervisningen om 
kontroversiella frågor upp-
levs möta det offentliga 
rummet och sådana samhäl-
leliga frågor som existerar 
där 

Samtalets relevans Undervisningens an-
vändbarhet i det of-
fentliga rummet 

Klassrummet som ett 
offentligt rum 

  
De huvudkategorier som i analysen av intervjumaterialet tagits fram, som i undersökningens avsnitt 

för ”Resultat” kommer att presenteras och sammanföras tillsammans med tillhörande subkatego-

rier är; samtalsformer, det kontroversiella innehållets påverkan på samtalet och klassrummet som ett offentligt 

rum. Avsnittet för ”Resultat” disponeras och struktureras utifrån dessa huvudkategorier tillsam-

mans med, för varje huvudkategori, tillhörande subkategorier. De olika subkategorierna belyser 

och sammanfattar således sådana teman av huvudkategorierna som utifrån elevernas beskrivningar 

är relevanta för undersökningens vidare analys. Följande Tabell 4 visar på hur disponeringen samt 

struktureringen av texten i avsnittet för undersökningens ”Resultat” är utformat samt kan beskrivas 

som en resultatöversikt. 
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Tabell 4: Tematisk strukturering av huvudkategorier och tillhörande subkategorier 

 

Huvudkategori Subkategori 
 Klassgemensamma samtal 
Samtalsformer Språklig medvetenhet 
 Tolerans 

 Tävlandet  

 Klassrumsklimat 
 Ett kontroversiellt ämne 

 Etiketter och stämplar  

Det kontroversiella innehållets påverkan på 
samtalet 

Samtalsklimat 

 Elevsammansättning  
 Åsiktspositionering 
 
Klassrummet som ett offentligt rum 

Undervisningens användbarhet i det offentliga 
rummet 

 Åsiktsfrihet  
 Lärarens och läroplanens påverkan 
	  

	  
4.4  Validitet,  reliabilitet  och  generaliserbarhet    
Grunden för undersökningens utarbetning strävar efter att följa sådana krav, för att undersök-

ningen genomförs på en vedertagen vetenskaplig nivå. För att undersökningen ska anses veten-

skaplig, måste den ha hög reliabilitet och validitet (Bryman, 2018, s. 351). Reliabilitet innebär att me-

toden skall vara noga redovisad för att tydligt påvisa hur undersökningen utförts. Detta dels för att 

ett tänkbart återskapande av undersökningen ska vara möjligt, där likvärdiga jämförelser ska kunna 

utformas. Men också för att en vetenskaplig bedömning av studiens kvalitetsnivå ska kunna göras 

(Bryman, 2018, s. 354-356). I förhållande till begreppet reliabilitet, bör sådana kvalitativa inter-

vjustudier som föreliggande undersökning bygger på snarare närma sig begreppet pålitlighet. Uti-

från undersökningens metodiska strategi, är det insamlade materialet utifrån elevernas egna upple-

velser, tankar och beskrivningar av deras egna verkligheter ett unikt material som formar sig efter 

den situation, position och i den undervisningsdiskurs som elever befinner sig i (Bryman, 2018, s. 

360). För att visa på en kvalitativ intervjustudies reliabilitet, som i all sin komplexitet och i sin 

utformning är mer eller mindre omöjlig att åter genomföra med samma resultat, bör ett närmare 

fokus placeras på redogörelsen för arbetsprocessens alla delar för att således möjliggöra en veten-

skaplig granskning av undersökningens genomförande (Bryman, 2018, s. 363-365). En kvalitativ 

undersökningen är centrerad kring att få en fördjupande uppfattning av en problemformulering, 

vilket försvårar möjligheten till att överföra undersökningens resultat i en annan kontext. Istället är 
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även här beskrivningen av arbetsprocessen grunden för andra att kunna bedöma möjligheten för 

överförbarheten av studien i andra kontexter (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 296). En förutsätt-

ning för god kvalitativ forskning är även omfånget av det grundläggande material som i undersök-

ningen fungerar som utgångspunkten för den analys som förs (Trost, 2010, s. 143). I förhållande 

till begreppet generaliserbarhet bör å ena sidan sådan forskning samt föreliggande undersökning 

således att baseras på relativt stora materialunderlag för att minska risken för generalisering i under-

sökningens slutsatser (Bryman, 2018, s. 369). Å andra sidan avgränsar sig kvalitativa intervjustudier 

i den bemärkelsen att ett resultat, oavsett hur stort underlaget av materialet är som genom kvalita-

tiva intervjustudier kan anses rimligt i sitt genomförande och analysarbete, alltid bara kan sägas 

svara för just den gruppen elever som deltagit i undersökningen (Bryman, 2018, s. 369). Utifrån 

den kontakt som vidtagits med elever och lärare där fem lärare tillsammans med 25 elever tillfrågats 

för medverkan i undersökningen, är det tio stycken som deltagit. Ur ett sådant perspektiv svarar 

således undersökningen för just dessa tio elever, men utgår från en jämn köns- och åldersfördel-

ning. I småskaliga forskningsprojekt, finns det vidare en relevans i att även begränsa sig till ett 

mindre antal intervjuer, eftersom det insamlade materialet anses mer hanterbart då en närmare 

detaljhantering och ingående innehållsanalys kan frambringas (Trost, 2010, s. 144). 

 

Utifrån begreppet validitet menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 264) att en undersökning inom 

samhällsvetenskapen är valid när den undersöker vad den syftar till att undersöka. Samtidigt erhåller 

en undersökning även god validitet, om sådana strukturer kan synliggöras inte bara i undersökning-

ens avslutande stadier utifrån resultat i förhållande till utformat syfte. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 267) går en undersökning med god validitet att urskiljas även i processen för utformandet 

av undersökningen från inledande tematisering och planering till själva genomförandet, analysar-

betet och transkriberingen samt i redogörelsen av intervjuerna. I förhållande till det inledande sta-

diet i ett undersökningsarbete, beskrivs valideringen bekräftas genom att det går att härleda under-

byggda teoretiska antaganden till användbara forskningsfrågor som fyller en vetenskaplig relevans 

(Kvale och Brinkmann, 2014, s. 267). I undersökningens inledande delar, beskrivs dess vetenskap-

liga relevans i förhållande till presenterade delar av det redan etablerade forskningsfältet, för att 

belysa undersökningens positionering och tematisering för dess didaktiska och teoretiska relevans. 

Utifrån sådan presenterad forskning kan undersökningens syfte och frågeställningar argumenteras 

för. Utifrån planering som en del i valideringsprocessen för undersökningen, placeras den tänkta 

metoden i förhållande till undersökningens huvudsakliga syfte (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 

267). För att möjliggöra en djupare förståelse för elevers upplevelser och användande av samtalet 

som metod i undervisning som behandlar kontroversiella frågor, argumenteras i avsnittet för ”4.1 
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Val av metod” samt ”4.1.1 Hermeneutik” för relevansen av vald metodisk strategi. Vidare beskrivs 

i avsnittet för ”4.1 Val av metod” även genomförandet av en pilotintervju, i syfte att utveckla och 

omformulera intervjuguiden för den att i så stor utsträckning som möjligt skulle möta det syfte 

som den var avsedd för. Frågorna i intervjuguiden är således noga framtagna för att synliggöra 

aspekter av elevernas upplevelser och deras användande av samtalet i ett undervisningssamman-

hang som behandlar kontroversiella frågor, för att möta undersökningens huvudsakliga frågeställ-

ningar.  

 

I själva genomförandet av intervjuerna, bygger valideringsprocessen på att genomförandet av in-

tervjun omfattar en noggrann utfrågning om vad deltagarna menar samt en form av kontroll av 

intervjusvaren så att det insamlade materialet möter det som undersökningen har för avseende att 

samla kunskap om (Kvale & Brinkmann, 2014, s.267). Trots att genomförandet av ovan beskrivna 

kvalitativa intervjustudie möter en semi-strukturerad utformning där eleverna själva erhöll stor fri-

het och flexibilitet i sina utsagor, skapade sådana alternativa tolkande och utvecklande frågor möj-

ligheten för eleverna att faktiskt föra fram beskrivningar med egna ord och under längre resone-

mang. I genomförandet av undersökningen har även former för respondentvalidering använts, där 

medverkande elever fått möjlighet att ta del av en skriftligt utarbetad sammanfattning av genom-

förd intervju samt det resultat som genom bearbetningen av materialet tagits fram. En sådan re-

spondentvalidering har förts via mejlkommunikation (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 302). Detta 

för att ge respondenterna en möjlighet att granska samt kontrollera den information som intervju-

erna givit, med möjlighet för eventuell återkoppling. Men också för att skapa en transparens i hel-

heten av undersökningens utformning (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 303). För att undersök-

ningen ska anses ytterligare transparent i sitt genomförande och i sin utformning, återges de mest 

väsentliga delarna av det framtagna intervjumaterialet genom citering i avsnittet för ”Resultat”.  

 

I transkriberingen och bearbetningen av materialet beskriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 267) 

vikten av en väl genomtänkt metod för utskrifter, transkribering och analysarbete av intervjumateri-

alet. Ur ett sådant perspektiv, handlar det således om att forma muntliga utsagor till skriftligt och 

läsbart språk samtidigt som underliggande mening, betydelse, förståelse och avsikter ska bibehållas 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 267). Som diskuterat ovan finns det en medveten risk med kvalitativa 

intervjustudier i tolkningen av ett material. Däremot anses validiteten öka, om arbetet kan göras 

och redovisas med en god transparens (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 203). I avsnittet för ”4.3 

Genomförande, transkribering och analys” redogörs ingående för hur innehållsanalysen av insam-
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lat intervjumaterial bearbetats och transkriberats för att kunna presenteras i undersökningens av-

snitt för ”Resultat”. I förhållande till presentationen av undersökningens resultat, menar Kvale och 

Brinkmann, 2014, s. 267) att en god validitet innebär att redogörelsen är tydlig i förhållande till hur 

resultat kan förstås för läsaren. I avsnittet för undersökningens resultat, presenteras intervjumateri-

alet utifrån framarbetade huvudkategorier tillsammans med tillhörande subkategorier. En vidare 

beskrivning av denna tematiska strukturering beskrivs i avsnittet för ”4.3 Genomförande, transkri-

bering och analys”.  

 

4.5  Etiska  ställningstaganden    
Eftersom undersökningens metodstrategi utgår från kvalitativa intervjustudier, behandlas inform-

ation som kräver forskningsetiska ställningstaganden och överväganden eftersom respondenterna 

genom sin medverkan erhåller specifika rättsliga befogenheter. En mindre andel av respondenterna 

var inte myndiga, vilket krävde vårdnadshavares godkännande för deltagande i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Detta för att erhålla ett dokumenterat samtycke till respondenternas 

medverkan utifrån forskningsetiska riktlinjer. Ett skriftligt informationsbrev (Bilaga A) skickades 

till de elever som tackat ja till medverkan i intervjustudien. Interformationsbrevet innehöll studiens 

syfte, vilka forskningsetiska förhållningssätt som i genomförandet av intervjuerna behandlas samt 

att informationen från eleverna som genom intervjustudien synliggjorts kommer ligga till grund för 

undersökningens resultat och analys. Användandet av den information som i undersökningen fun-

gerar som grundläggande material, har även tagit hänsyn till nyttjandekravet. Nyttjandekravet inne-

bär att uppgifter insamlade från enskilda personer ska nyttjas i forskningsändamål och således inte 

i form av kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

I förhållande till informationskravet samt i bearbetningen av det material och den information som 

respondenterna givit, är sådana forskningsetiska ställningstaganden som behandlar anonymitets-

krav och konfidentialitetskrav nödvändiga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Eleverna samt vårdnads-

havare har givits information om att det som talas om i intervjuerna betraktas som strängt konfi-

dentiellt. Utifrån ett sådant forskningsetiskt ställningstagande innebär detta att ingen utomstående 

kommer att kunna få ta del av information från intervjun på sådant sätt att eleven kan röjas eller 

igenkännas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12. Som ansvarig för intervjun, tillåts heller inte att person-

liga beskrivningar, namn eller identifikationsmässig information får lämnas kring vem eller vilka 

som medverkat eller valt att inte medverka. Den medverkande har även inför genomförandet av 

intervjun informerats att hen kan avbryta processen när som helst (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13). 
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5.  Teoretiska  utgångspunkter  

Följande avsnitt beskriver undersökningens teoretiska utgångspunkter. Utifrån det offentliga rum-

mets princip, där klassrummet ska och bör spegla ett offentligt klimat där eleverna ses medskap-

ande politiskt handlande individer, används i undersökningen en agonistisk diskurs som teoretisk 

utgångspunkt. Agonism som politisk teori betonar de potentiellt positiva aspekterna av former av 

konflikter utifrån politiskt grundade samtal av meningsskiljaktigheter. En agonistisk diskurs, som 

uttryck för ”tävlande” mellan åsikter och uppfattningar, pekar på samtalets karaktär utifrån att det 

råder en oenighet mellan talarna, vilket utvecklar individers tolkningsförmåga, förståelse för sin 

omvärld och individens identitet. Genom ett teoretiserande av individers beroende av varandra i 

relation till ett utvecklat tänkande, placeras även Hanna Arendts politikfilosofiska grunder på det 

offentliga rummet i direkt relevans till förståelsen av utbildning och undervisning ur en agonistisk 

diskurs. Detta eftersom den möjliggör en beskrivning av förhållandet mellan mänskligheten och en 

gemensam delad värld, en offentlighet, tillsammans med betydelsen av individers egna tänkande, 

vilket kan sättas in och användas i ett utbildningssammanhang där kontroversiella samhällsaktuella 

frågor är en del av undervisningen. En agonistisk diskurs som teoretisk ansats till föreliggande 

undersökning gör sig användbar eftersom den möter strukturen för samtal både i klassrummet 

genom betoningen av det offentliga rummets princip men också utanför klassrummet i samhällets 

offentliga klimat. Att ta med agonismen in i samhällskunskapsdidaktiken innebär att den agonist-

iska teorin omformuleras och förändras från att vara en teori om politik och demokrati till att bli 

ett samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv. Även Professorn Neil Mercers distinktion av samtals-

former som utifrån genomförda studier är vanligt förekommande i klassrummet används i under-

sökningens som ett teoretiskt ramverk för att benämna sådana samtalsformer som eleverna genom 

sina beskrivningar upplever existera. 

5.1  Agonism  
Inom ramen för en demokratisk utbildning definieras begreppet agonism utifrån beskrivning av ett 

kommunikativt ”tävlande” mellan individer i det offentliga rummet, där talet och individens fram-

trädande genom sina åsikter strävar efter att vinna, medan andra förlorar (Ljunggren, 2009, s. 11). 

Utifrån en agonistisk diskurs hänvisar inte samtalet bara till den händelse eller det objekt som kom-

munikationen mellan två eller fler individer upprätthåller sig kring. I ett samtal mellan två individer, 

fungerar talet också som en identifiering av den som talar. Först när någon säger något, vet vi vem 

denna någon är (Ljunggren, 2009, s. 14). Således placeras frågan kring vem någon är, förankrad i 

talet, i det någon säger, hävdar eller påstår om världen. Utifrån en sådan strukturell utgångspunkt 
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för konstruktionen av ett samtal, betyder det också att om innehållet i talet förändras, om individen 

byter åsikt eller utgår från andra ord och begrepp, förändras också individens identitet. Både inför 

individen själv men också inför andra (Ljunggren, 2009, s. 8). Det är däremot inte givet att talets 

förändrade karaktär innebär att individens självuppfattning sammanfaller med den identitet hon 

tillskrivs av andra (Ljunggren, 2009, s. 9). Det teoretiska kommunikativa fältet som idag används i 

utbildningen av till exempel kontroversiella frågor, bygger på att tänkande och moralisk överväg-

ning primärt är motiverat som en dialogisk procedur med en form av ”utvidgad tanke” med det 

egna jaget (Ryan, 2001, s. 329). En moralisk handling, innebär ur ett sådant perspektiv, att en individ 

utövar former av moralisk fantasi, som aktiverar förmågan att tänka på möjliga berättelser, utsagor 

och beskrivningar i ljuset av vilka våra handlingar kan förstås av andra (Ryan, 2001, s. 329). En 

sådan intersubjektiv betoning på förmågan att tänka på möjliga utsagor och beskrivning som inte 

individens själv erhåller, kan visserligen beskrivas som starka argument för färdigheter i hur indivi-

den utbildar sig i politiska och moraliska frågor (Ryan, 2001, s. 330). Men utifrån en agonistisk 

diskurs, beskrivs tänkandet som en avgörande aspekt av kommunikation i utbildningen ur ett al-

ternativt perspektiv, vilket förutsätter en etablering av självförståelse i relation till omgivningen.  

 

Även om självförståelse kräver kontroll av den egna förståelsen för världen både gentemot sig själv 

och andra, vilket den intersubjektiva betoningen på tänkande visserligen möjliggör, finns inom den 

agonistiska diskursen den nödvändig betoningen av att ett sådant tänkande, som i moraliska och 

politiska frågor skapar en kognitiv utveckling, bör ske i närvaron av andra individer (Ljunggren, 

2009, s. 13). Att beskriva kommunikativa former av undervisning utifrån en agonistisk diskurs av 

talet i politiska och moraliska frågor, betyder att kommunikationen prioriterar en slags handling där 

jaget hos eleverna öppnas upp och uppenbaras inte bara för eleven själv, utan också för andra 

elever. Genom ett öppet ”tävlande” utifrån samtalet i former av debatter, diskussioner och argu-

mentation, vilket också utgör en avgörande aspekt av det offentliga rummet som didaktisk princip, 

stärks elevens självkritiska hållning och erkännande av andras förhållningssätt ur ett utbildnings-

mässigt perspektiv (Ljunggren, 2009, s. 11). Agonismen som teoretisk grund i användningen av 

samtalet i den offentliga sfären, utgår från att det är moraliska känslor av sådana slag som i under-

visningen om kontroversiella frågor är förekommande, gör att människor vill framträda och ut-

mana både sina egna och andras uppfattningar (Ljunggren, 2009, s. 9). Genom att elevernas tän-

kande konfronteras med andras tillsammans med vikten av att skapa en självförståelse, skapas en 

möjlighet till subjektivitet från en utbildning om samhället till att istället i mötet med andra befinna 

sig i samhället (Ljunggren, 2009, s. 8). Behovet av att stärka sådana undervisningsmetoder som 

bygger på samtal ur en agonistisk diskurs, motiveras utifrån möjligheten för individer och grupper 
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att kommunicera politiska och moraliska frågor i ljuset av ett ömsesidigt erkännande av möjligheten 

till subjektivitet (Ljunggren, 2009, s. 13).  

 

Det politiska livet är i sin helhet enligt Arendt bestående både av sådan agonistisk konfrontation 

och ett utmanande av jaget i mötet med andra, tillsammans med ömsesidiga stunder i uppfattningen 

av ett samhälle av mångfald och pluralitet utifrån skillnader, särskildhet och individualitet (Arendt, 

2017, s. 82). Men i förhållande till den agonistiska diskursen och i relation till utbildning, utformar 

sig politiska och moraliska frågor ofta i relation till undervisningen av kontroversiella frågor, vilket 

genom talet, möjliggör för en elev att framstå som en unik och politisk stark person i ett klassrum 

influerat av det offentliga rummet. Elevens förmåga att visa sig själv i ett sådant möte med andra, 

beror i sin tur inte bara på möjligheten att kunna agera i samstämmighet med andra, utan också på 

om eleven kan upprätta ett sådant utvecklande tänkande. Detta eftersom tänkandet i sig inte bara 

utformas av ett självförståelse, men också i förhållande till det ämnet som undervisningen bygger 

på, kräver en politisk dimension (Arendt, 2017, s. 83). Elevens möjlighet att ”träda fram i ljuset” 

på varierade sätt beroende på vilken fråga som utgör grunden för samtalet, är i förhållande till en 

agonistisk diskurs, utgångspunkten för individen att kunna vara ett politiskt handlande subjekt. Om 

man utgår från en agonistisk diskurs i undervisningen om kontroversiella, politiskt och moraliskt 

svåra frågor, tvingas man acceptera att ha ”fel” i något avseende, beroende på vilka skillnader i 

samtalet som uppstår. Rätt och fel, liksom sant eller falskt, ställs i en sådan diskurs dock inte mot 

de deltagande subjekten (Ljunggren, 2009, s. 10). I föreliggande undersökning används den agon-

istiska diskursen som ett perspektiv, ett analysredskap, i förståelsen av elevernas vidare presente-

rade beskrivningar. I analysen av intervjuerna, fungerar den agonistiska diskursens betoning av 

nyanserna tävlandet, identifiering och elevers vilja att synliggöra det egna tänkande nyanser vilka fungerar 

som utgångspunkter för resultatets teoretiska anknytning. Utifrån agonismen som teoretiska ansats 

för undersökningens vidare analys, lyftes elevernas individuella upplevelser och användande av 

samtalet till en sådan politikteoretisk nivå, som genom mötet med klassrummet som ett offentligt 

rum, möjliggör tolkningar för samtalets positionering i undervisningen om kontroversiella frågor 

utifrån elevernas lärande, självförståelse, tankeutveckling och förhållande till ett offentligt klimat.  

 

5.2  Kumulativa,  konfliktuella  och  utforskande  samtal  
Neil Mercer, professor i pedagogik, presenterade år 2008 en distinktion av tre typer av samtal som 

är vanligt förekommande i klassrummet; kumulativa samtal, konfliktuella samtal och utforskande samtal 

(Mercer, 2000, s. 55). Mercers tredelning av samtalsformer, används i föreliggande undersökning 
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som ett analysredskap för att urskilja elevernas egna upplevelser av strukturen för de samtalsformer 

som anses vara vanligt förekommande i undervisningen om kontroversiella frågor.  

 

Utifrån Mercers presentation av vanligt förekommande typer av samtal i klassrummet, innefattar 

Kumulativa samtal sådana former av samtal som är positiva, vänliga och ”nya” i den bemärkelsen att 

positivitet och vänlighet ofta sker när en klass lär känna varandra. Sådana samtal är ofta välkom-

nande och inkluderande. I sådana samtal brukar individerna sällan kritisera varandra eller de åsikter 

som förs fram samtidigt som inte alla i gruppen deltar i samtalet (Mercer, 2000, s. 58). De kumula-

tiva samtalsformerna utgår från att deltagarna delar idéer med varandra, samtidigt som dessa inte 

bygger på en vidare kritisk analys. Konfliktuella samtal innefattar de olika former av samtal där delta-

garna är kritiserande gentemot varandra och varandras åsikter. Sådana former av samtal bygger på 

en tävlan mot gruppens medlemmar i former av argumentation och åsikter, vilket ofta leder till att 

en person i gruppen ”vinner”. Sådana samtal leder heller inte till samarbete, utan det är enskilda 

individer i gruppen som dominerar. Om en person gör ett misstag, uttrycker sig- eller formulerar 

sig på fel sätt bemöts detta med hånfullhet. Konfliktuella samtal består ofta av korta interaktioner 

utan ansträngningar för att lyssna på varandra (Mercer, 2000, s. 65). Utforskande samtal innefattar de 

olika former av samtal som består av längre utbyten, användning av frågor, förklaringar och spe-

kulation. Det är en typ av samtal som låter det kritiska tänkandet komma till användning. Elevernas 

åsikter utmanas och ifrågasätts i sådana samtal av andra elever, men i angivande av motargument. 

Interaktionen mellan eleverna ska präglas av att alla hjälper varandra för att ta sig vidare i samtalet 

(Mercer, 2000, s. 71). Mercer beskriver det utforskande samtalet genom följande formulering:  

…ett samtal där deltagarna bemöter varandras idéer kritiskt men konstruktivt. Relevant inform-
ation tas upp för gemensamt övervägande. Förslag kan utmanas och ifrågasättas, men alltid uti-
från argument och med alternativa förslag. Man strävar efter att komma överens för att tillsam-
mans komma vidare. Kunskap presenteras för andra, man tar ansvar för den och man gör sina 
argument explicita (Mercer, 2000, s. 73). 

	  
Mercers forskning kring strukturen och uppbyggnaden av olika samtalsformer i klassrummet, ligger 

till grund för de pedagogiskt framträdande komponenterna i den teoretiska ansatsen för sociokul-

turell diskursanalys, som fokuserar på vilket språk som eleverna använder samt hur eleverna an-

vänder samtalet för att dela meningar och skapa en gemensam kunskap (Mercer, 2000, s. 73). I 

förhållande till elevernas lärande, menar Mercer att former för social interaktion och kommunika-

tiva samverkansaktiviteter mellan eleverna skapar värdefulla möjligheter för elevernas egna själv-

förståelse och tankeutveckling (Mercer, 2000, s. 42).  Samtalet i klassrummet bör således orienteras 

kring samarbetsformer, snarare än konkurrenskrafter för att uppmuntra utforskande samtalsformer, 

som fokuserar på att förklara idéer, lyssna på andra och bygga upp en ömsesidig förståelse, istället 
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för att använda bristfälliga konstruktiva argument. Enligt Mercers är förutsättningarna för att skapa 

utforskande samtal att bygga upp tillitsfulla relationer i klassrummet samt skapa en lärandemiljö där 

eleverna upplever att det är okej att ta risker, att göra misstag, uttrycka åsikter och att det är givande 

att i samtalen samarbeta med varandra (Nottingham och Renton, 2016, s. 42). För att kunna föra 

samtal av god kvalitet i undervisningen, menar Mercers att tillitsfulla relationer är nödvändiga vill-

kor. Som lärare behöver vi således skapa ett samtalsklimat präglat av respekt och tillit – och själva 

demonstrera vad detta innebär – för att formerna för samtalen ska gå från konfliktuella till utfor-

mande (Nottingham och Renton, 2016, s. 42). 
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6.    Resultat  

I föreliggande avsnitt presenteras undersökningens resultat. Avsnittet disponeras utifrån undersök-

ningens kvalitativa innehållsanalys med utformade tematiska kategorier och subkategorier (se av-

snitt för ”Metod 4.3”). Detta för att rama in undersökningen samt skapa en tematisk struktur för 

resultatets vidare analys utifrån undersökningens frågeställningar. Intervjuerna presenteras således 

efter de teman eller subkategorier som blivit synliga i materialet. 

 

6.1  Samtalsformer 
En av undersökningens tre utarbetade huvudkategorier benämns som ”samtalsformer”. Följande 

text beskriver elevernas upplevelser och användande av samtalet i undervisningen inom samhälls-

kunskapsämnet, utifrån subkategorierna klassgemensamma samtal, språklig medvetenhet, tolerans, tävlandet 

och klassrumsklimatet.  

	  
6.1.1  Klassgemensamma  samtal    
Majoriteten av eleverna beskriver att klassgemensamma samtal är den mest förekommande sam-

talsformen. Bosse berättar att ”…vi diskuterar oftast i helklass och det är sällan det sker typ plane-

rade diskussioner som att man ska ta med sig en stol och gå till någon annan för att prata”. Till-

sammans med att utformningen av samtalet tenderar att utföras gemensamt i helklass, återfinns en 

upplevelse hos 8 av 10 elever att sådana samtal om kontroversiella frågor dessutom sker genom 

spontana samtalsformer. Adam beskriver att ”oftast kommer det liksom inte upp som en konkret 

frågeställning, utan sådana diskussioner sker bara mer spontant om någon ställen en fråga eller 

så…”. I den beskrivningen av klassgemensamma samtal som majoriteten av eleverna upplever är 

den vanligaste samtalsformen i undervisningen om kontroversiella frågor, finns det återkommande 

en upplevelse av obehag och viss frustration med en beskriven bild av eleverna om vad som ut-

märker sådana klassgemensamma samtalsformer. Elin beskriver att ”då är det alltid bara vissa per-

soner som pratar och det blir svårt att delta i samtalet, eftersom de personerna som pratar ofta har 

en ganska, liksom stor personlighet”. Vidare uttrycker Hampus liknande upplevelser av sådana 

klassgemensamma samtal, där han berättar att ”…helklassdiskussioner kan vara ganska svåra ef-

tersom det oftast bara är några som hörs och inte alltid de kanske som man är intresserad av att 

lyssna på om man får säga så, hehe, […] jag upplever att de bästa diskussionerna som jag har haft 

under min gymnasietid har varit i mindre seminariegrupper, typ fem, sex personer”. I Hampus 

vidare motivering kring varför han upplever att det är så, visar han på en viss könsfördelning i 

samtalet, där ”…diskussioner i helklass blir lite svårare för då är det också mest killar som pratar. 



	   34	  

Jag upplever att tjejerna tar för sig mer när det är mindre grupper och då pratar man liksom med 

alla och lär sig mer”. Att använda klassgemensamma samtal som samtalsform i undervisningen om 

kontroversiella frågor, beskrivs även av vissa elever som riskabelt i förhållande till gruppens sam-

mansättning. David beskriver utifrån egna erfarenheter hur klassgemensamma samtal kan riskera 

att skapa konflikter och motsättningar mellan elever samtidigt som det kan påverka andra individer 

i klassen negativt utifrån personliga orsaker. David beskriver också att det finns en risk av att föra 

diskussioner i helklass, eftersom konflikter kan uppstå: 

Det blir ett jävla liv…tyvärr alltså… speciellt om någon uttalar sig alltså antingen på skämt eller 
på riktigt typ lite kränkande mot någonting som en annan i klassen står för. Det beror ju säkert 
väldigt mycket på vilken klass det är men jag vill nog hellre att man ska diskutera mer två och 
två och att läraren styr mer för i vår klass så funkar det inte och blir bara jobbig stämning och 
det nästan skapar mer konflikter än typ reder ut dom, lite som att hälla tändvätska på en redan 
glödande eld. Dom som säger sånna kränkande saker vet ju inte om det finns någon i klassen 
liksom heller som också kanske tar åt sig väldigt mycket, då är det ju inte så enkelt för dom att 
säga något i helklass (David). 

Trots att 8 av 10 elever belyser risken av att ”…det alltid finns dom som drar sig undan när vi ska 

diskutera i helklass”. beskrivs också en relativt stor betydelse av sådana klassgemensamma samtal 

för elevernas eget lärande, eftersom sådana samtalsformer möjliggör att kunna lyssna till och an-

vända andra elevers perspektiv på de frågorna som diskuteras. Majoriteten av eleverna beskriver 

även att debatter och diskussioner som samtalsformer i sådana ämnen som kan uppfattas som 

känsliga, är det prioriterade alternativet för lärandet kring frågor som rör samhällsproblem. Detta 

dels på grund av att ”…diskussioner är ju det som används mest när vi ska ha samhällskunskap 

och då är man van vid att lära sig genom sånt” men också på grund av att eleverna upplever en 

stark förbindelse med sådana samtalsformer i relation till sina privata liv. Ivar menar att ”…sen 

tror jag det är viktigt att vi får diskutera och debattera på samhällskunskapen för det gör man ju 

med kompisar också lite och då kan det vara bra att få bli bättre på det, för ja, man vill ju kunna 

göra det på ett sätt så att folk lyssnar”. 

	  

Enligt medverkande elever finns en gemensam uppfattning kring att samtalsformerna för under-

visningen om kontroversiella frågor tillsammans med samtalsformerna i samhällskunskapsunder-

visningen generellt är annorlunda och har en annan struktur, än samtal som är förekommande i 

andra ämnen. Ämnets innehåll har enligt eleverna speciella grunder för att specifika former av 

samtal uppstår, där politik och ”andra frågor som faktiskt betyder något utanför skolan” upptar 

stor del av undervisningstiden. Enligt Adam beskrivs samtal som uppstår i andra ämnen än sam-

hällskunskap som ”lugna samtal”, samtidigt som han visar på att samtalen kan ha samma form av 
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diskussioner eller debatter även i andra ämnen, men att strukturen och påverkan av samtalen ser 

olika ut. Adam menar att:  

Jag skulle säga att vi har ju både diskussioner och debatter i fler ämnen än samhällskunskap, men 
det är liksom något som skiljer dem åt… jag vet inte riktigt vad eller så, men liksom på svenskan 
eller engelskan kanske man kan beskriva samtalen som lugna, som att det vi pratar om inte har 
så jättestor betydelse för oss i samhället typ. O sen diskuterar man ju bara en bok eller en boks 
innehåll (Adam). 

Elin gör en liknande distinktion som Adam och beskriver att samtalen i samhällskunskapsunder-

visningen skiljer sig från bland annat ämnena Svenska och Engelska i förhållande till vad det är i 

den muntliga undervisningsformen som är centralt. Hon menar att ”…i svenskan och engelskan 

känns det ofta som att samtalen eller diskussioner också handlar om att man ska hålla tal eller prata 

inför grupp, och kanske mer hur man gör det och inte liksom vad själva talet handlar om, då blir 

det ju inga svåra diskussioner.” Vidare beskriver hon att hon upplever att samtalen i samhällskun-

skapsundervisningen också påverkas av hur utformningen av undervisningen är tänkt att möta 

kunskapskraven och i sin tur betygsättningen av eleverna i klassen. Hon menar att ”…i svenska 

och engelskan sätts det ju betyg på argumenterande tal, dom har ju en viss mall att gå efter. Samtalen 

i samhällskunskapen betygsätts ju på ett annat sätt eller så, där handlar det ju om själva innehållet 

och inte om hur man väljer att liksom bygga upp det man ska säga eller hur man ska ”komma in” 

med sina argument o då blir samtalen annorlunda känner jag”. I relation till ämnet Filosofi, som 

flera av eleverna menar närmar sig sådana livliga samtalsformer som är vanligt förekommande un-

der samhällskunskapsundervisningen, menar dem att det ändå finns skillnader i förhållande till 

undervisningen av kontroversiella frågor. Bosse beskriver att ”…på exempelvis filosofin så har vi 

också diskussioner och debatter och sånna kan ju bli väldigt hetsiga och stimmiga men dom i klas-

sen blir ändå inte liksom typ upprörda, det är mer på skoj men på samhällskunskapen så vet man 

ju inte hur det kan sluta, alltså någon ska bli arg.” 

 

6.1.2  Språklig  medvetenhet  
I elevernas beskrivningar av vilka samtalsformer som är mest förekommande i undervisningen om 

kontroversiella frågor, är utformningen inte bara olika beroende på ämnesinriktning, utan bygger 

också på språkliga utgångspunkter och de relationerna eleverna har till varandra i ett gemensamt 

klassrumsklimat. Enligt 5 av 10 eleverna, beskrivs samtalsformerna i samhällskunskapsundervis-

ningen, framför allt när kontroversiella frågor ska diskuteras eftersom sådana samtal riskerar att bli 

något okontrollerade, att samtalen blir mer språkligt krävande. I relation till att det i specifika sam-

talssituationer finns en medvetenhet kring att formulera sig på ett ”korrekt” sätt, beskriver Adam 
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att diskussionerna som i sig är en vanlig samtalsform i undervisningen, också vanligtvis övergår i 

en form av ”kamp” samtal när kontroverser är utgångspunkten. Adam menar att:  

…om jag beskriver det jag tycker på ett ja, typ klumpigt sätt och kanske använder mindre lämp-
liga ord, som kanske kan uppfattas fel eller som något annat, känns det som att diskussionen 
eller ja samtalet om jag ska använda det begreppet, övergår i att dom som inte håller med om 
det första jag sa ska försöka övertala mig eller andra som lyssnar om att jag har fel och han eller 
hon har rätt. Det blir typ ett kampigt samtal och man får inte riktigt förklara sig. (Adam) 

Johanna beskriver en liknande upplevelse av att språkligt medvetna samtalsformer har betydelse 

för hur andra i klassrummet uppfattar hennes argument eller resonemang. Vid användande av fel 

begrepp eller uttryck, upplever hon att en form av avbrytande samtal, där klasskompisarna vid ett 

inledande skede slutar att lyssna till hennes förklaringar, om hon använder ord eller begrepp som 

uppfattas negativt laddande. Johanna ger ett exempel på detta och menar att ”…typ om jag till 

exempel skulle säga att fri adoption inte alltid kanske är bra, fast nu tycker jag ju inte det, men i alla 

fall så slutar typ många att lyssna där, istället för att faktiskt försöka höra vad man menar”. Sådan 

språklig medvetenhet påverkar även samtalets utformning om diskussioner eller debatter genom-

förs i sådana former där en stor grupp andra elever hör, eller om samtalet förs i en grupp där 

relationerna till de andra eleverna som deltar inte är på ett djupare plan. Johanna beskriver att;  

Jag känner att jag alltid kan säga vad jag tycker men man behöver ju tänka på språket, speciellt i 
klassrummet om samtalen är inför hela klassen eller om man fått en grupp tilldelad i kanske ett 
grupparbete. Pratar jag med människor jag inte känner tror jag inte heller typ att jag tar så mycket 
risker och ibland kanske jag inte säger vad jag faktiskt tycker för jag vill inte bli misstolkad för 
att jag kanske använder fel ord… för då har det större betydelse om jag säger fel liksom, men 
ehh, om jag diskuterar med de jag känner gör det inget för de vet ändå vad jag menar o man 
behöver liksom inte tänka på vad vilka ord man använder typ. (Johanna) 

I Johannas beskrivning av hur relationen mellan henne själv och andra elever påverkar den språkliga 

medvetenheten i diskussioner, finns också en upplevelse av att mer distanserade relationer påverkar 

huruvida diskussionen eller samtalet utgår från ett ”risktagande”. Johanna menar att hon själv inte 

tar risker i sådana sammanhang där elevsammansättningen består av mer distanserade relationer, 

eftersom hon inte vill bli missförstådd eller identifierad på fel sätt.  

	  
6.1.3  Tolerans  
Relationerna mellan eleverna påverkar även formerna för samtal ur ett toleransperspektiv, där upp-

levelsen av bättre relationer mellan eleverna till viss del skapar motsättande former av samtal till-

sammans med mer givande former av samtal, samtidigt som motsättande samtalsformer enligt ele-

verna beskrivs som ”…okej eftersom vi vet att vi är vänner utanför klassrummet samtidigt som 

det ger lektionerna lite liv liksom”. Christina beskriver att diskussioner kring svåra och känsliga 

frågor i hennes klass, där hon har studerat med samma personer i snart tre år, är vad hon menar 
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”ganska pang på”. Vidare säger hon att ”…vi brukar nog höja rösterna mot varandra ganska ofta 

även i helklass och det är många som vill ta det första ordet. Det blir ju rätt hetsigt och många vill 

ha rätt så vi kanske inte är så duktiga på att lyssna på varandra, men det är liksom inte med någon 

ilska i botten om du förstår vad jag menar”. Enligt Bosse har relationerna mellan eleverna i klassen 

förändrats och utvecklats i stor utsträckning, vilket också har påverkat samtalen i undervisningen. 

Bosse menar att ”…om jag tänker tillbaka på när vi började vågade men ju inte säga någonting, i 

alla fall inte personliga åsikter o man var typ försiktiga mot varandra på ett annat sätt. Nu vill vi ju 

liksom diskutera med varandra för vi tycker det är roligt och det gör inget om det typ spårar lite.” 
 

6.1.4  Tävlandet  
Samtal där ett ”tävlande” av åsikter frambringas, utformas och påverkas enligt flertalet av eleverna 

specifikt under klassgemensamma samtalsformer, eftersom att ”…då vet man att andra lyssnar typ, 

och då blir det viktigt att man har rätt för man vill att andra ska uppfatta att man vinner lite.” Just 

”tävlandet” av att lyfta fram välgrundade och starka argument är någonting som majoriteten av 

eleverna beskriver vara vanligt förekommande i samtalen som utformar sig i samhällskunskapsun-

dervisningen generellt. Eleverna beskriver både för och nackdelar med sådana samtalsklimat, men 

majoriteten upplever en positivitet kring strävan av att vilja utvecklas i sin argumentation. Adam 

beskriver ett sådant ”tävlande” klassrumsklimat utifrån att ”…det gör ju att man får lite press på 

sig, att man måste typ leverera lite och då vill man ju också typ bli bättre o förstå andra bättre för 

att själv kunna leverera.” Johanna menar att hon ”…under min gymnasietid har jag utvecklat jätte-

mycket, typ bara på grund av alla diskussioner som har varit lite tryck i… jag tror till och med att 

jag ändrat hela mina politiska inriktning.” Bosse beskriver ett liknande användande av samtalen där 

han menar att ”…diskussionerna är ju liksom ett sätt att förstå andra o ja mig själv också och eh, 

jag tror eller jag vet att det hänt mycket sedan jag började gymnasiet för jag har fått en annan syn 

på hur viktigt det är att se saker från olika perspektiv. Till och med pappa och mamma säger att jag 

blivit mer liksom…öppen för andra vinklar.” Ivar menar också att ”…jag har nog inte förändrat 

mina ståndpunkter så mycket men kanske har liksom viljan att typ vinna lite gjort att man vill 

utvecklas o komma på nya argument o det gör ju också att man måste lyssna på andra för då kan 

man ju få nya idéer.” Enligt Fredrik påverkar lärarens närvaro inte ”tävlandet” i sig, men däremot 

hur du för fram dina argument eller resonemang språkligt. Samtidigt är det återkommande att den 

”tävlande” utformningen av samtalet skapar ett sådant klassrumsklimat där majoriteten av eleverna 

upplever att bemötande och lyssnandet mellan klasskamraterna försämras, eftersom samtalets syfte 

tenderar att bygga på vem som vinner och vem som förlorar.  
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6.1.5  Klassrumsklimatet  
Ett tillåtande och rättvist klassrumsklimat beskriver samtliga elever som en nödvändig grund för 

att givande samtal kring kontroversiella frågor ska vara möjligt, vilket enligt flertalet elever har 

kunnat utvecklas genom att samtalet är en bestående del av undervisningen i samhällskunskapen, 

även om dess utformning sett olika ut. Utifrån de elever som medverkat i undersökningen är det 

ungefär hälften som beskrivit deras klassrumsklimat som tillåtande och rättvist. Av olika anled-

ningar, finner 5 av 10 elever att antingen de själva eller upplevelsen av att andra i klassrummet inte 

vågar eller kan delta i samtalen om kontroversiella frågor. Åtminstone de klassgemensamma sam-

talsformerna, som dock verkar fungera som den vanligaste samtalsmetoden i undervisningen. Gu-

nilla beskriver sina upplevelser av sådana samtalssituationer:  

…det är väldigt många i klassen som är riktigt smarta och jag tror faktiskt att det är folk som är 
rädda för att säga något när vi diskuterar dels för att man är rädd för att låta osmart men också 
för att man ser att vissa himlar med ögonen eller typ skrattar åt något som sagts, det är jättetråkigt 
såklart. (Gunilla) 

Ivar beskriver en annan form av upplevd utsatthet i klassrummet i förhållande till vad som förvän-

tas av honom åsiktsmässigt och hur andra uppfattar att hans ställningstaganden ”brukar” eller ”nor-

malt” ser ut. Ivar säger att ”…ibland så får jag ju höra att någon säger typ, ’oj det var lite ovanligt 

av dig att säga’ och personen kanske inte menar något illa men det känns som att man fått en 

stämpel nästan”. David förklarar också hur upplevelserna av ett tillåtande och rättvist klassrums-

klimat saknas för samtalen i undervisningen av kontroversiella frågor, där väldigt få elever våga 

prata, i alla fall i helklass, samtidigt som klasskompisarna direkt utanför klassrummet gärna disku-

terar och problematiserar samma ämnen och frågor som undervisningen behandlat. Samtidigt be-

skriver hälften av eleverna att de upplever en trygghet att i samtalen av sådan undervisning som 

kan uppfattas som känsloväckande och svår tillsammans med att deras lärare har en god struktur 

för hur sådana samtal ska utformas. Enligt Christina så upplever hon ett klassrumsklimat där ele-

verna ”…aldrig pratar i mun på varandra utan vi lyssnar på varandra och försöker fortsätta på det 

som någon annan sagt”. Fredrik beskriver att ”…vår lärare är jättebra på att göra typ rundor när 

man ska diskutera i helklass för hon går runt så att alla får en chans att prata”. Vidare finns en 

upplevelse av att om eleverna får träna på att diskutera, utvecklas också deras förmåga att bemöta 

varandra på ett respektfullt sätt, oavsett om eleverna har olika åsikter och ståndpunkter. Vilket 

enligt Bosse gör att ”…vi kanske är mer vana att faktiskt lyssna på varandra vilket också gör att vi 

lär oss acceptera att alla tycker olika men att det är okej, och det tycker jag är väldigt bra faktiskt”. 

Elin lyfter ett perspektiv utifrån hennes upplevelser av klassrumsklimatet, där hon beskriver vikten 

av att föra en diskussion samt att kunna argumentera utan att faktiskt behöva utgå från personliga 

åsikter. Enligt Elin är det sådana utgångspunkter som gör att diskussionerna kan bli tysta, vilket 
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enligt henne inte är vidare märkligt. Men om undervisningen möjligen kan utgå från redan färdig-

ställda perspektiv att diskutera, upplever hon en större trygghet eftersom risken för att samtalet 

inkluderas av negativt bemötande och kritik utifrån personliga ställningstaganden kan undvikas. 

Elin beskriver att ”…vår lärare är bra på att ta fram olika perspektiv själv, från typ samhället och 

då behöver man inte säga sina åsikter om man inte vill. Jag tycker faktiskt att man kan prata om 

andras syner på saker utan att behöva utgå från sig själv.” Relationerna mellan eleverna spelar såle-

des en viktig roll i samtalets utformningen ur ett språkligt perspektiv, där eleverna upplever en 

medvetenhet kring vilka begrepp de använder för att föra fram sina argument och resonemang på 

bästa tänkbara sätt. Framför allt i sådana strukturen för samtalet där eleverna snarare kan beskrivas 

som bekanta. Att känna trygghet i klassrummet samt i samtalet inför de elever som diskussionen 

ska föras med, är återkommande något som intervjuade elever beskriver som ytterst viktigt. Inte 

bara utifrån ett språkligt perspektiv, där en upplevd möjlighet att uttrycka sig mer spontant inte 

bara påverkar och förbättrar elevernas möjlighet att utveckla sitt eget tänkande men också känslan 

av att faktiskt kunna ta ställning samt presentera sina åsikter i sådan undervisning som behandlar 

kontroversiella frågor.  

 

6.1.6  Delsammanfattning    
De samtalsformer som eleverna beskriver vara vanligast förekommande i undervisningen är klass-

gemensamma samtal, trots att flera elever lyfter problematik samt enskilt upplevda obehagskänslor 

kring sådana samtalsformer. När diskussionerna ska ske klassgemensamt, upplever eleverna att det 

ofta är några eller ett fåtal elever som fyller talutrymmet, samtidigt som det ofta är klasskamrater 

som drar sig undan sådana diskussioner. Ur en sådan problematik lyftes det fram att diskussions-

ämnet även påverkar huruvida elever i klassrummet vågar vara en del av talutrymmet i förhållande 

till eventuell motsättning från resterande elever. Vidare beskriver en stor andel av eleverna att klass-

gemensamma- och gruppgemensamma samtalsformer påverkas av språkliga faktorer, eftersom ele-

verna då i stor utsträckning diskuterar med personer som de utanför klassrummet, eller på sin fritid, 

inte umgås med. En mer distanserad relation gör att eleverna tänker mer på språket i samtalen, 

samtidigt som en närmare relation lämnar utrymme för ett mer vardagligt språk tillsammans med 

en upplevelse av att kunna utveckla sitt tänkande på ett mer prestigelöst sätt. Eleverna visar på en 

tydlig samstämmighet i förhållande till huruvida samtalsformerna för undervisningen av kontro-

versiella frågor, tillsammans med att samhällskunskapsundervisningen generellt, skiljer sig mot 

undervisning i andra ämnen. Eleverna visar på en uppfattning kring att samtalsformerna i under-

visningen av kontroversiella frågor främst utgår från diskussioner, men att även dem skiljer sig i sin 

utformning från diskussioner i andra ämnen eftersom att diskussionsämnet berör elevernas privata 
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liv utanför skolans verksamhet. Även diskussionerna osäkra förlopp samt vilka konsekvenser som 

diskussionerna i undervisningen av kontroversiella frågor får, påverkar elevernas uppfattning om 

samtalets utformning. Det finns också en distinktion mellan hur samtalsformerna används bero-

ende på ämnet och undervisningens innehåll där bedömning och betygsättning påverkar en sådan 

upplevelse. I ämnen som Svenska och Engelska menas att det är själva strukturen för hur samtalet 

samt de muntliga undervisningsformer som används som riktas fokus kring. Till skillnad från sam-

talsformerna i samhällskunskapsundervisningen, där det snarare är innehållet som påverkar bedöm-

ningen av elevernas prestationer.  

 

I relation till Palmérs (2008) avhandling, möter elevernas upplevelser av samtalet i undervisningen 

om kontroversiella frågor liknande slutsatser, utifrån att kommunikationen visserligen fungerar 

som ett grundläggande element enligt eleverna samtidigt som kommunikativa samspel präglas av 

en specifik kultur som utformas både i mindre grupper men framför allt i klassgemensamma samtal. 

Palmérs (2008) beskrivning av hur en sådan gruppkultur eller former av ”solostämmor”, som for-

mas både utifrån osäkerhet men också genom starka och väl förberedda uttalanden, formar samta-

let i egna riktningar i relation till det ämne som diskuteras, visar sig genom elevernas upplevelser 

och beskrivningar på ett flertal olika sätt. Eleverna beskriver inte minst sådana former av ”solo-

stämmor” i klassrummet som bygger på att enstaka elever, i klassgemensamma samtalsformer, ten-

derar att återkommande befinna sig i de centrala delarna av samtalet. Vilket enligt majoriteten av 

eleverna påverkar huruvida övriga elever vågar delta i diskussionerna. Ett par elever uttrycker en 

viss rädsla av att vara en del av samtalet samt dela med sig av åsikter eller ställningstaganden, på 

grund av att bemötande från elever i klassen tenderar att bygga på suckar, nonchalerande eller 

himlande med ögonen. Utifrån en sådan beskrivning, kan Palmérs (2008) ”solostämmor” repre-

senteras av dessa elever, vars bemötande gentemot specifika åsikter eller ställningstaganden döms 

ut, inte genom talet, utan genom kroppsspråk. Vidare finns både en positiv och negativ uppfattning 

av det samtalsklimat som ofta utformar sig i undervisningen av samhällskunskap genom klass- och 

gruppgemensamma samtal. Elevernas beskrivningar visar på hur ”tävlandet” av åsikter och ställ-

ningstaganden som närmar sig den agonistiska diskursen, är vanligt förekommande i undervis-

ningen. Eleverna beskriver att dem gärna strävar efter att vinna en argumentation, att höja rösten 

för att kunna ta det första ordet samt i att ett sammanhang med publik eller åhörare till diskussionen 

uppleva en påtryckning av att kunna ses som en ”vinnare” för att inte förlora respekt eller förtro-

ende av lyssnande elever i klassen. ”Tävlandet” som eleverna upplever, skapar en strävan efter att 

vilja utvecklas i sina resonemang och argument för att kunna möta andra elever i sådana samtal. 

Samtidigt har samtal som bygger på ett sådant ”tävlande” för flertalet elever gett positiva resultat 



	   41	  

utifrån att dem utvecklat sitt eget tänkande samt sin egen självförståelse. Däremot beskriver ele-

verna att samtalsklimatet i ett sådant ”tävlande” närmar sig det som Mercer (2000) kallar för kon-

fliktuella samtal. Eleverna menar att klasskamraterna sällan lyssnar färdigt på varandra, ingår i sam-

talen med en utåtagerande inställning samt skapar ett klimat där inte alla i klassrummet vågar delta. 

Samtidigt beskriver en stor andel av medverkande elever, att det finns en god struktur och ett gott 

bemötande gentemot varandra i sådana samtal som bygger på komplicerade frågor. Utifrån ett 

sådant samtalsklimat, menar dessa elever också att läraren har en aktiv roll i samtalet för att bygga 

en sådan respekterande struktur mellan eleverna.  

 

6.2  Det  kontroversiella  innehållets  påverkan  på  samtalet  
En av undersökningens tre utarbetade huvudkategorier benämns som ”Det kontroversiella inne-

hållets påverkan på samtalet”. Följande text beskriver elevernas upplevelser och användande av 

samtalet i sådan undervisningen som berör ett kontroversiellt innehåll, utifrån subkategorierna ett 

kontroversiellt ämne, etiketter och stämplar, elevsammansättning och åsiktspositionering.  

	  
6.2.1  Ett  kontroversiellt  ämne  
Att samtalsformerna tenderar att variera mellan olika ämnen i skolan, där samhällskunskapsunder-

visningen enligt eleverna ofta utgår från just diskussioner och debatter med ett ofta upplevt känsligt 

innehåll, är någonting som eleverna är överens om. Trots att samhällskunskapsämnet som sådant 

tillsammans med dess ämnesplan och kursplaner utgår från en rad olika centrala innehåll, är det 

utifrån genomförda intervjuer tydligt att ett kontroversiellt innehåll har betydande påverkansfak-

torer på samtalets utformning när eleverna ska diskutera eller debattera med varandra. Att eleverna 

själva inte är ”…rädda för att prata allmänt” eller för att inför klassen samtala kring dagliga under-

visningsfrågor under resurstid eller mentorstid är någonting som samtliga elever uttrycker. I sådana 

situationer finns det enligt Christina ingen ”…press eller förväntan att man ska säga något som 

visar att man har kunskap om en viss fråga eller så.” Enligt Fredrik beskrivs en liknande upplevelse, 

då han menar att ”…på elevråd där vi pratar om skolan typ eller vad man vill förbättra så pratar ju 

alla eller liksom alla vågar prata, även om det kan vara inför många andra personer”. I sådan under-

visningen som berör kontroverser utifrån politiska och moraliska frågor upplever majoriteten av 

eleverna att samtalet påverkas utifrån en rädsla av att berätta för andra vad dem tycker, samtidigt 

som att det finns en upplevelse av att det finns mer ”rätta” eller ”felaktiga” svar. Elevernas beskriv-

ningar av sådana påverkansfaktorer på samtalet kan samtidigt placeras utifrån att specifika politiska 

frågor enligt eleverna ofta är förknippade med en större ideologisk inriktning. Vilket enligt eleverna 
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tenderar att skapa ”stämplar” till en större ideologisk riktning beroende på uttalanden, ställnings-

taganden och åsiktsbeskrivningar. Christina beskriver att ”…vissa samhällsämnen typ som eko-

nomi med olika teorier o sådär, är inte så specifikt inriktade på olika ställningar i samhället och då 

är det inte lika läskigt att säga vad man tycker liksom”. Vidare beskriver Christina också att:  

…diskuterar vi till exempel om man ska kunna legalisera droger blir diskussionerna mer avslapp-
nade på ett annat sätt för då, ahh…jag vet inte, men då kanske man inte kategoriseras på samma 
sätt utan kan diskutera utan att åsikter riktas till ideologier och då slipper man bli placerad i 
någon generell åsiktsväg som kanske också kan förknippas med andra saker som man inte vill.” 
(Christina) 

Christina beskriver att diskussionerna blir ”livade på ett annat sätt” i samtal där ämnet som utgör 

grunden för diskussioner inte upplevs kunna färgas utifrån politiska riktlinjer i ett ideologiskt spän-

ningsfält. Utifrån Christinas beskrivningar, formas en uppfattning av att diskussioner kring politiska 

frågor som kan anses vara kontroversiella fortfarande kan beskrivas som livliga men skiljer sig i sin 

utformning i förhållande till andra samtalsämnen som inte berör en ideologiskt urskiljbar förank-

ring. Elin beskriver en liknande upplevelse och menar att diskussionerna i frågor som kan sägas 

vara med filosofiska, skapar en högre samtalsaktivitet eftersom sådana frågor är ”…mer öppna och 

sätter ingen stämpel på den som säger något eller försöker utveckla sina egna tankar”. Att ett kon-

troversiellt innehåll i undervisningen påverkar samtalet, framför allt när samtalsämnet erhåller en 

politisk grund, utifrån sådana tendenser av tilldelade ”etiketter” eller ”stämplar” är någonting som 

fler elever belyser i sina beskrivningar och som beskrivs vidare i avsnittet för 5.2.2. David beskriver 

och exemplifierar en sådan undervisningssituationer och menar att: 

…om någon säger att det kunde vara bra att stänga gränserna för invandringen i Sverige under 
en kortare tid för flyktingar, om vi säger att någon skulle säga så, så kanske man om man säger 
så är rädd för att någon ska kalla en rasist, att man får en sån stämpel på en med ett ord som 
man inte alls är eftersom det inte alls var så man menade egentligen. Då har man ju förlorat alla 
redan där utan att ens få förklara sig. (David) 

Det exempel på hur ”etiketter” eller ”stämplar” som David beskriver, utgår från en rädsla av att 

tilldelas eller beskrivas med ett begrepp tillsammans med dess innebörd som elevens resonemang 

inte är för avsikt av att möta. Ur ett sådant perspektiv belyses även vikten av den språkliga medve-

tenheten för att göra sig förstådd på ”rätt sätt” vid inledningen av ett resonemang för att inte 

”förlora” möjligheten till att bli förstådd eller lyssnad på i resterande resonemang.  

 

6.2.2  Etiketter  och  stämplar  
Upplevelsen av att bli tilldelad en etikett med ett begrepp som eleverna själva inte är bekväma med 

att få, eftersom denna enligt dem själva inte alls stämmer överens med de åsikterna som de själva 

hade för avsikt att föra fram, är någonting som fler elever beskriver vara vanligt förekommande i 
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samtal som behandlar kontroversiella frågor. De språkliga utgångspunkterna för samtalet som be-

skrivs i ovanstående avsnitt, verkar således i samtal om specifikt kontroverser vara betydelsefullt 

för att elevernas upplevelser av att resonemang, argument och åsikter både ska föras fram samt 

avlyssnas av på ett begripligt sätt av andra elever. Fredrik beskriver en sådan samtalssituation, där 

användandet av specifika värdeladdade politiska eller moraliska begrepp tillsammans med dess be-

tydelse eller förståelse av andra elever inte möts på ett sätt som gynnar Fredriks förklaring av stånd-

punkt enligt hans upplevelse; ”…det kan vara så att jag själv säger att jämställdhet för mig visst är 

en självklarhet samtidigt som jag i detta fallet inte vet eller kanske är helt övertygad om att det ordet 

borde användas som synonym med ordet feminism.” Fredrik beskriver vidare att ”…det känns då 

som att jag får en stämpel av att liksom ’om du inte är feminism, är du inte heller för att män och 

kvinnor ska ha samma chanser i samhället vilket gör att du är en person med dåliga värderingar 

men det var ju inte så jag menade eller det jag försökte säga’. I upplevelsen av att samtal som berör 

kontroversiella frågor skapar vad eleverna beskriver som former av åsiktsstämplar, finns även be-

skrivningar av att en sådan tilldelning sker även i frågor som inte nödvändigtvis har en politisk 

grund, utan som kan sägas ha en personlig förankring. Ju närmare ämnet är samt ju mer personligt 

förankrat ämnet kan bli, som samtalet bygger på, desto oftare tenderar elever att bli sämre mottag-

liga för resonemang, åsikter eller argument för de ståndpunkter som presenteras. Bosse beskriver 

det som att det vid diskussioner som behandlar en fråga där det väcks starka känslor eller där det 

blir ”hetsigt” är ”…ofta många som liksom stänger av helt och lyssnar egentligen bara på de första 

sekunderna av det en person säger för att sen själv börja analysera eller liksom komma på mothugg 

istället för att lyssna färdigt på resonemanget. Vilket såklart skapar stora missförstånd.” Vidare 

beskriver Bosse den kombination av betydelsen av det språkliga användandet av begrepp tillsam-

mans med dess innebörd i argumentationen, för hur övriga elever uppfattar ett resonemang i frågor 

som kan upplevas nära eller personligt förankrat i individer: 

Alltså som jag beskrev innan att det känns som att man blir stämplad de tio första sekunderna 
av sitt resonemang och det hänger så himla mycket på vad man använder för ord. Inleder jag 
mitt resonemang med att säga att ”jag är inte feminist” är det typ kört att vända på personerna 
i klassrummets inställning liksom. Men om jag liksom börjar med att säga något annat har jag 
större chans att bli lyssnad på, typ som att ”jag är för jämställdhet men undrar lite över femin-
ism”. O då blir det som att man bara lyssnar på orden och inte typ vad orden betyder eller så. 
(Bosse) 

Även den personliga förankringen av den fråga som undervisningen utgår från påverkar enligt ele-

verna samtalsaktiviteten. Enligt Ivar finns en upplevelse av att samtalsaktiviteten ökar om den fråga 

som ska diskuteras för det första anses vara kontroversiellt för individen, eftersom det enligt ho-

nom inte alltid är så att en fråga är kontroversiell för alla. Men framför allt ökar initiativet att vara 

en del av samtalet, om frågan har en personlig förankring. Ivar menar att ”…om jag känner väldigt 
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starkt för något liksom, så är jag nog mer villig att ta mer plats i diskussionen också.” Även Adam 

förklarar att sådana frågor som han tillsammans med andra personer i klassen anser vara av större 

betydelse för dem själva, gör att det är viktigt att uttrycka sig i en diskussion med andra samtidigt 

som ”…diskussionerna då eller samtalen blir kanske inte så himla givande eftersom det handlar 

mer om vem som pratar högst eller mest och inte vem som lägger fram bäst argument.” Samtal 

som berör kontroversiella frågor, där eleverna infinner en personlig betydelse skapar enligt majo-

riteten av intervjuade elever inte bara ett ”tävlande” samtalsklimat i bemärkelsen av att successivt 

mötas i argumentation och resonemang, vilket nämns tidigare i texten, utan också ett forma av 

”tävlande” samtalsklimat som genom Hampus använda begrepp hammarbeteende, kan sammanfatta 

deras beskrivningar. Hampus menar att: 

…det spelar ingen roll vad man säger känns det som för det går ju ändå inte in eller vad man 
ska säga. Alltså att om jag har en annan typ åsikt eller ett annat perspektiv så handlar ju diskuss-
ionen typ inte om att det ens finns olika åsikter utan mer bara om deras åsikter som mer eller 
mindre hugger mot varandra och då är det inte viktigaste vad någon säger eller att man typ 
hjälpts åt för att liksom ta sig framåt utan det viktigaste är att vinna och inte förlora. Det är väl 
typ som det som vi i psykologin pratar om, typ hammarbeteende. Alltså om man ska diskutera 
något spelar det liksom ingen roll om man bara ska försöka övertala någon annan om sina egna 
åsikter utan att lyssna på andra också för då lär man sig ingenting. (Hampus) 

Det samtalsklimat som Hampus beskriver genom begreppet hammarbeteende, utformas visserligen 

genom ett tävlande av vem som presenterar ”rätt” eller ”fel” åsikter och resonemang, men beskri-

ver också vikten av att faktiskt vinna en argumentation. Hampus visar också på hur ett sådant 

samtalsklimat tenderar att minska möjligheten för lärandet i samtalet, eftersom prestationskravet 

på att återkommande ”leverera” övertalande argument för eleverna utgör det huvudsakliga syftet 

med samtalet.  

	  
6.2.3  Elevsammansättning    
Upplevelsen av att samtal som bygger på starka åsikter, vilka ofta ställer individer mot varandra, 

skapar ett samtalsklimat där eleverna i klassrummet gärna vill övertala varandra samt stärka sina 

egna argument och ställningstaganden, är någonting som samtliga elever är ringande överens om. 

Sådana former av ”övertalanden” sker enligt eleverna i samtal både i sammansättningar parvis och 

större grupper, speciellt om läraren i fråga inte har tänkt igenom uppdelningen av personer när 

sådana former av samtal ska äga rum. Ur ett sådant perspektiv menar Adam att ”…jag tror alla 

elever fattar grejen med att man ska diskutera med olika personer men det finns också en poäng 

med att få snacka med personer man känner när det kommer till jobbiga ämnen.” Vidare förklarar 

Enligt eleverna finns en uppfattning om att läraren har en någorlunda uppfattning av elevernas 
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åsikter eller ”politiska positioner” i klassrummet på ett liknande sätt som eleverna har en uppfatt-

ning om lärarens. David menar utifrån ett sådant perspektiv att ”…diskussionerna måste ju fungera 

för att vi ska lära oss något och då kan inte dels ämnet inte ska vara så personligt men sen ska inte 

personer som har starka åsikter mot varandra sättas i samma diskussionsgrupper om man har 

sånna.” Vidare förklarar David att ”…det är kanske inte läge att placera en person som är Sverige-

demokrat eller som kanske sagt något åt det hållet med en person som nyligen invandrat till Sverige 

från kriget i Syrien o sen ska de diskutera invandring, det blir ju troligtvis inte bra för någon.” 

Vidare menar Adam på liknande perspektiv och berättar att ”…även om man liksom parar ihop 

två personer som inte har lika syn på samhället och hoppas att ’ja men vad bra, nu kan dom lära 

sig av varandra’ så finns det liksom någon undermedveten inställning av att det är viktigare att stå 

fast vid sina synpunkter och försöka få den andra att förstå bara, och inte förstå nya saker själv.” 

Adam tillägger en ytterligare faktor och menar att ”…för är det inte så vi lär oss att göra egentligen? 

I samhället? Att liksom va stark i sina ståndpunkter, det är ju det typ hela den politiska debatten 

handlar om.” På frågan kring huruvida sådana grupperingar har förekommit i undervisningen, me-

nar David att det vid ett par tillfällen absolut förekommit, samtidigt som klassgemensamma dis-

kussioner har byggt på kontroversiella ämnen som enligt honom inte anses vara ”…speciellt lämp-

liga just i vår klass med tanke på de som faktiskt finns i klassen.” Enligt Johanna finns en liknande 

upplevelse, där åsiktsgrupperingen i klassen som kommer till uttryck i undervisningen av kontro-

versiella frågor, påverkar samtalsklimatet i klassrummet. Johanna menar att: 

…i vår klass är det faktiskt ganska uppdelat mellan vissa personer och de som typ har samma 
åsikter liksom hänger med varandra mer, typ att om man är mer höger så hänger dom personerna 
på ett håll och dom som är mer vänster på ett annat…och ja, ehh, oftast så skapar det ju ganska 
hetsiga diskussioner där man liksom inte riktigt vågar säga något för man vet att man får mot-
hugg liksom men ibland tror jag också att det gör att man inte vill ha konflikter, för man vet att 
man tycker så olika och då undviker man lite varandra i diskussionerna också som man gör 
utanför klassrummet för man inte vill ha konflikter. (Johanna) 

Vad som är intressant utifrån Johannas beskrivning är inte bara hur olika åsikter som representeras 

i klassen påverkar samtalet, utan också att det utformar en uppdelning av eleverna i klassen även 

utanför klassrummets väggar. Enligt Johanna är en sådan uppdelning av åsikter så pass uttalad och 

medveten, att den även utgör en grund för att elever aktivt väljer att inte ”möta” varandra i sådana 

samtal som utifrån ett kontroversiellt innehåll i sig skapar en grund för att konflikter uppstår.  

	  
6.2.4  Åsiktspositionering  
Upplevelsen av att redan starka existerande åsikter i sådana frågor som kan beskrivas vara kontro-

versiella, verkar utifrån elevernas beskrivningar påverka inte bara samtalsklimatet i klassrummet, 

men också användandet av samtalet för att påvisa sina egen åsiktspositionering. Huruvida samtalen 
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i undervisningen av kontroversiella frågor över huvud taget tolererar ett åsiktsbyte av deltagande 

elever, beskriver majoriteten av eleverna att sådana omvandlingar i samtal kring kontroversiella 

frågor är svårt, utifrån olika orsaker. Enligt Ivar finns en sådan problematik bara utifrån den äm-

nesinriktning som samhällsundervisningen bygger på. Ivar beskriver att ”…i matten är det ju typ 

det man ska göra, alltså att tänka om, om man inte förstår en ekvation till exempel. För att lösa den 

måste man ju tänka om ifall man har fel uträkning från början”. Vidare beskriver han att det således 

finns en positiv uppfattning av ett sådant omvandlande av tankeprocessen i exempelvis matemati-

ken, där skiftet av inställningen till ett problem bemöts med beröm. Till skillnad från samhällskun-

skapsundervisningen, menar Ivar att det i arbetet med kontroversiella frågor snarare förväntas att 

du ska ha en specifik inställning eller åsikt och sedan hålla fast vid den. Poängen i ett sådant under-

visningsämne är enligt Ivar, snarare att hitta vägar, argument och ”poänger” för att stärka din egen 

ståndpunkt i förhållande till andra. Han beskriver således att:  

Om man klarar att räkna en uppställning på ett nytt sätt får man ju typ mer ”cred” för det istället 
än om man envisats med att liksom fortsätta på det sättet man testat innan och det blev fel. Det 
är inte på samma sätt i samhällskunskapsundervisningen och speciellt inte när man pratar om 
kontroversiella frågor, då är det mer negativt känner jag…typ att man istället nästan tappar re-
spekten om man skulle erkänna sina fel och byta ståndpunkt eller så i en fråga. (Ivar) 

Gunilla beskriver möjligheten till att byta åsikt i ett samtal kring kontroversiella frågor som ”väldigt 

tufft” i alla fall i klassgemensamma samtalsformer. I mindre grupper eller under seminarier, när alla 

elever har fått samma informationsgrund att stå på för att sedan kunna tolka och förstå på olika 

sätt, vilket skapar olika åsiktsbildningar menar Gunilla att det är enklare att utifrån hennes egna 

exempel förklara att ”…jag känner att jag inte tänkte igenom hela mitt resonemang innan så jag får 

nog säga att jag kanske mer håller med han eller henne”. Trots att det utifrån elevernas beskriv-

ningen i undervisningen om kontroversiella frågor genom samtalet skapas en hel del osämjor uti-

från elevernas olika åsikter eller ståndpunkter, är detta någonting som till stor del upplevs vara 

avgränsat just till klassrummet. Klassrummet verkar, enligt eleverna fungera som en form av frizon 

där det är mer accepterat att möjligen bemöta varandra med en hårdare ton i förhållande till skilda 

åsikter i samtalet, än vad det hade varit utanför klassrummets väggar. Gunilla, Adam och Elin kan 

visa på sådana exempel, där Gunilla beskriver att ”…sen är man liksom alltid vänner så fort man 

lämnar klassrummet så man börjar liksom inte bråka på riktigt”. Adam menar likt Gunilla att ”…det 

känns som att det i klassrummet är typ mer okej att ändå hugga lite mot varandra när det kommer 

till olika åsikter i saker och att man utanför klassrummet typ hade reagerat mer och tänkt att en 

person är jättearg om den hade höjt rösten och liksom agerat så dominant som vissa gör i diskuss-

ioner i klassrummet”. Elin gör en vidare beskrivning av detta fenomen och menar att klassrummet 

känns mer tillåtande, trots att det finns regler som måste följas i diskussionen. Samtidigt menar hon 
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att det finns en viss problematik med ett sådant ”hetsigt” klassrumsklimat eftersom det konfliktu-

ella klimatet i sig tar plats och utrymme i diskussionen. Utrymme som annars hade kunnat ges åt 

utvecklandet av samtalsämnet, om inte samtalsklimatet och dess utformning blivit högljutt och 

livligt: 

Det som jag tror skiljer diskussionerna mest i klassrummet och utanför är kanske typ djupet. Att 
det blir djupare diskussioner utanför klassrummet eftersom att man är färre personer och det 
inte är massa andra människor runtomkring som stör eller skriker för att ha rätt, det blir mer 
avslappnat utanför klassrummet o då vågar man typ tänka mer eller lite utanför boxen liksom, 
emh, känner jag. (Elin) 

Enligt Elin, hade ett lugnare samtalsklimat i diskussioner kring kontroversiella frågor kanske istäl-

let gjort att diskussionerna blivit djupare eftersom konflikter eller motsättningar som tenderar att 

uppstå i sådana samtal, också skapar en upplevd oro och ett ansträngt samtalsklimat. 

	  

6.2.5  Delsammanfattning  
Att samtalet enligt eleverna påverkas av ett kontroversiellt innehåll, synliggörs inte minst genom 

ett motsättande perspektiv av elevernas uttalade ökade initiativ och ökade delaktighet i sådana sam-

talsämnen som eleverna i förhållande till kontroversiella frågor, annars beskriver som ”allmänna”. 

Med detta menas att samtal som uppstår i exempelvis flertalet andra ämnen, under mentorstider 

eller under elevråd har en annan form av elevaktivitet än den som utformas i samtal kring kontro-

versiella frågor. I sådana samtal som enligt eleverna kan beskrivas som ”allmänna” finns det inte 

samma upplevda prestationskrav i förhållande till kunskaper samtidigt som samtalen inte heller 

bygger på åsiktsgrundade uttalanden. En stor del av eleverna beskriver en upplevd rädsla av att 

behöva synliggöra personliga åsikter eller ställningstaganden i samtalen kring kontroversiella frågor, 

samtidigt som det finns ytterligare uppfattning om en uppdelning av antingen ”rätta” eller ”felakt-

iga” sådana. Elever upplever också att uttryckta åsikter riskerar att placera dem i ett större ideolo-

giska inriktningar vid politiska diskussioner. I den politikfilosofiska beskrivningen av samtalet som 

Arendt utgår från i det offentliga rummet genom den agonistiska diskursen, menar hon att det 

samtal som uppstår mellan individer inte bör förstås i förhållande till den händelse eller det objekt 

som kommunikationen upprätthåller sig kring, eftersom att identifieringen av en individ kan och 

bör utforma sig på olika sätt beroende på samtalets innehåll, åsikter och val av språkliga konstrukt-

ioner. Utifrån elevernas upplevelser, verkar sådana stämplar och etiketter av olika åsiktspositioner-

ingar vara förekommande i samtalen och även påverka viljan att delta i samtal av politiskt och 

moraliskt svåra frågor och problem negativt. Rädslan av att ”felidentifieras” eller misstolkas utifrån 

sina argument och resonemang är enligt flertalet elever stor, vilket gör att deltagandet i samtalet 

tenderar att utebli. Det är av vikt att belysa flertalet av elevernas beskrivningar kring användandet 
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av lämpliga ord och begrepp i förhållande till deras upplevelser av hur omgivningen skapar en 

förståelse för deras resonemang eller argument, vilket där med identifierar dem. De språkliga 

aspekter gör sig således återigen påminda, i förhållande till ett specifikt samtalsämne. Ett antal ele-

ver lyfter med tydliga exempel, hur diverse begrepp har en värderingsgrundad laddning, vilket på-

verkar användningen av dem i ett resonemang. Begreppet feminism är återkommande använt i flera 

av elevernas beskrivningar av hur omgivningen identifierar dem som mer eller mindre accepterade 

i sina resonemang beroende på hur dem använder begreppet och dess innebörd. Ur ett sådant 

språkligt perspektiv i förhållande till elevernas egna uppfattningar om att det fungerar som en del 

av deras tillskriva identitet av andra, placerar sig Mattssons (2019) resonemang kring hur männi-

skors identifieras utifrån vad han eller hon kommunicerar till andra. Även hans beskrivning av hur 

en sådan tillskriven identitet skapar svårigheter att omvandla i ett bestående socialt sammanhang, 

närmar sig elevernas upplevda rädsla för att ”felidentifieras” i förhållande till val av begrepp och 

ord i sina resonemang.  

 

Elever menar också att ju närmare det ämnet, som samtalet bygger på, är samt ju mer personligt 

förankrat ämnet kan bli desto oftare tenderar många elever i klassrummet att bli sämre mottagliga 

för de resonemang, åsikter eller argument som presenteras, vilket riskerar att skapa stora missför-

stånd i förståelsen av varandra. Upplevelsen av att samtal som bygger på starka åsikter, vilka ofta 

ställs mot varandra, skapar ett samtalsklimat av att eleverna i klassrummet gärna vill övertala 

varandra samt stärka sina egna argument och ställningstaganden är någonting som samtliga elever 

är ringande överens om. Av elevernas beskrivningar att tolka, närmar de sig Tryggvasons (2018) 

beskrivning av hur politiskt och moraliskt grundade samtal i klassrummet som ett offentligt rum 

möter en sådan agonistisk diskurs där identiteter och känslor redan är en involverad och existerande 

del av samtalet, helt på grund av ämnet. Enligt Tryggvason (2018) tenderar undervisning om poli-

tiska och moraliskt utmanade frågor att skapa en svårighet i huruvida det blir svårt att skilja mellan 

om det är en ”sakfråga” som är i centrum för samtalet eller om det är deltagarnas identiteter. Utifrån 

elevernas beskrivningar, där den personliga förankringen i samtalsämnet tenderar att skapa ett liv-

ligare och mer konfliktuellt samtalsklimat, verkar sådana upplevelser och beskrivningar närma sig 

ett perspektiv som placerar deltagarnas identiteter i centrum för diskussionen. För att undvika ett 

konfliktuellt samtalsklimat ur ett sådant perspektiv, krävs möjligen, som Tryggvason (2018) beskri-

ver, att det för läraren handlar om att betrakta subjektens känslomässiga investering i en sakfråga 

som konstituerande för identiteten. 
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Huruvida samtalen i undervisningen av kontroversiella frågor över huvud taget tolererar ett åsikts-

byte av deltagande elever, beskriver majoriteten av eleverna att sådana omvandlingar i samtal kring 

kontroversiella frågor är svårt, utifrån en upplevelse av risken att förlora övriga klasskamraters re-

spekt samt en individuell motsättning i erkännandet av att ”ha fel”. En elev belyser en viss frustrat-

ion i en sådan upplevelse, eftersom det utifrån andra ämnen kan uppfattas som ett positivt uppnått 

mål, där ett alternativt tillvägagångssätt i tankeutvecklingen är gynnsamt snarare än negativt laddat. 

Utifrån Arendts (2017) politik filosofiska perspektiv på samtalets betydelse för utvecklande av det 

egna tänkandet och den egna självförståelsen, finns ur ett utbildningsperspektiv vilket beskrivs 

ovan, en stor vikt vid att eleverna som politiskt handlande subjekt i ett klassrum som representerar 

ett offentligt rum, har möjlighet att byta åsikter i sina resonemang och i sin argumentation. Proble-

matiken med ett sådant perspektiv utifrån elevernas beskrivna upplevelser, är att i undervisning 

som specifikt berör ett kontroversiellt innehåll, vilket utgör ett centra för det offentliga rummet 

samt en aktualitet för eleverna att handla som politiska medborgare, är ett sådant åsiktsbyte be-

gränsat. Vidare beskriver eleverna också att sådana osämjor eller konflikter som ofta uppstår i sam-

talen kring undervisningen av kontroversiella frågor, tenderar att avgränsa sig just till klassrummet. 

När eleverna lämnar klassrummet finns generellt enligt eleverna en uppfattning av att även mot-

stridigheterna lämnas där. Samtidigt beskrivs en upplevd försämring i kvalitén på samtalet i klass-

rummet gentemot sådana kvalitén i samtal kring samma frågor som undervisningen berört utanför 

klassrummet. Eftersom samtalen i klassrummet är mer tillåtande i förhållande till just motsättningar 

och vissa åsiktsbaserade konflikter, skapar det också ett mer begränsat utrymme för att fördjupa 

kvalitén i ämnesinnehållet.  

 

6.3  Klassrummet  som  ett  offentligt  rum  
En av undersökningens tre utarbetade huvudkategorier benämns som ”klassrummet som ett of-

fentligt rum”. Följande text beskriver elevernas upplevelser och användande av samtalet i klass-

rummet som ett offentligt rum, utifrån subkategorierna undervisningens användbarhet i det offentliga rum-

met, åsiktsfrihet och läroplanens och lärarens påverkan. 

	  
6.3.1  Undervisningens  användbarhet  i  det  offentliga  rummet  
Trots att flera elever nämner en problematik med att kontroversiella frågor som undervisningsämne 

för olika former av samtal kan skapa ett konfliktuellt samtalsklimat, lyfter samtliga elever vikten av 

att diskutera sådana frågor som är aktuella inte bara för dem själva, utan för alla medborgare i 

samhället. Enligt Ivar är samhällskunskapsundervisningen generellt ett sätt att ”…göra en till en 

bättre medborgare i form av att man får kunskap om hur samhället fungerar och då kan man ta 
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bättre beslut om till exempel vad man ska rösta på”. I förhållande till undervisningen kring kontro-

versiella frågor specifikt, menar han att det ”…underlättar ju sen när vi inte är i skolan, om vi får 

träna på att diskutera om sånna svåra saker i skolan för då vet man liksom hur man ska vara i en 

diskussion och vilka argument som är liksom hållbara att lägga fram.” Adam menar att vikten av 

att ”…få med sig olika perspektiv genom skolan när vi diskuterar kontroversiella frågor kan hjälpa 

till att ge kompisar eller också kanske syskon en annan synvinkel på sånna saker som vi pratar.” Att 

klassrummet möter det offentliga rummet i samtalet kring undervisningen om kontroversiella frå-

gor, belyser eleverna även utifrån vilka ämnen som tenderar att utgöra grunden för samtalen. 

Christina beskriver att ”…vi ofta diskuterar politiska saker som är aktuella idag till exempel mil-

jöfrågor och Greta Thunberg eller typ Donald Trumps agerande kring miljö eller sexism.” Ivar 

berättar att de arbetat med ”…fosterdiagnostik, vapenhandel och ofta är det sånna kontroversiella 

frågor som rör något man sett på nyheterna som kan komma upp.”  

 

Att klassrummet i samhällskunskapsundervisningen, speciellt i sådana frågor som kan anses vara 

kontroversiella, verkar fungera som en arena för eleverna att diskutera, debattera och uttrycka sina 

åsikter verkar det inte vara någon tvekan om utifrån ovanstående beskrivning av elevernas upple-

velser. Även elevernas upplevelser kring att samtalen bygger på former av ”tävlande”, möter den 

uppfattningen av att klassrummet i stor utsträckning fungerar som ett offentligt rum i de samtal 

som undervisningen kring kontroversiella frågor skapar. Upplevelsen samt känslan av att ”vinna” 

respektive ”förlora” påverkas inte bara utifrån huruvida samtalet utformas med former av publik 

eller inte, där eleverna finner det viktigt att ”vinna” en argumentation för att upprätthålla omgiv-

ningens respekt. Även det faktum att klassrummet fungerar som ett samhälleligt politiskt rum, gör 

att upplevelsen av att förlora i en diskussion, upplevs som ett stort nederlag.  

 

6.3.2  Åsiktsfrihet  
Utifrån begreppet åsiktsfrihet upplever eleverna att undervisningen i klassrummet dels speglar det 

offentliga rummets värderingar av specifika åsiktsriktningar. Samtidigt menar flertalet av eleverna 

att det finns en upplevelse av att klassrummets åsiktstolerans präglas av den sammansättningen av 

elever som finns i klassen. Följande dialog presenteras i sin helhet utifrån genomförd intervju och 

beskriver en situation, där intervjuad elev självmant valt att undersöka klassrummets avgränsningar 

i förhållande till den åsiktsfrihet som problematiseras. Intervjun beskriver inte bara en upplevelse 

av åsiktsbegränsning i förhållande till elevsammansättningen i klassrummet utan också det påverkar 

elevens upplevda möjlighet att utveckla tankar och självförståelsen i mötet med sin omgivning: 
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Ivar: Vi pratar ju mycket om att klassrumsklimatet ska vara öppet och att det ska vara enkelt 
att testa olika argument som man sen kanske kan använda i verkligheten. Och det gjorde jag en 
gång, testade typ hur åsiktstaket såg ut i just vårat klassrum eftersom läraren ändå säger att det 
ska vara en plats för att utveckla sina tankar. 
Intervjuare: Kan du berätta lite mer om den situationen? 
Ivar: Då handlade det om bidrag, om det ska öka eller minska och majoriteten av vår klass 
tyckte att det är för mycket bidrag, att människor lever på bidrag. Så jag testade och sa att jo, 
men jag tycker faktiskt att man bara ska kunna få leva på bidrag. 
Intervjuare: Vad hände då? 
Ivar: Ja, alltså…jag kan väl säga att jag blev rejält kritiserad väldigt snabbt av mina klasskompi-
sar, alltså var det mellan oss elever inte speciellt högt i tak i den frågan, men det visste jag ju, 
jag visste ju vart gränsen för vad man fick ha för åsikter gick eftersom jag märker typ hur det 
ideologiskt ser ut i klassen men också i samhället.  
Intervjuare: Hur upplevde du möjligheten att i den situationen ändå att kunna ha en diskussion 
kring frågan? 
Ivar: Det blev ju svårt…och jag tog typ tillbaka det jag sa när jag insåg att liksom okej, det blev 
väldigt hetsigt och jag blev väldigt kritiserad men alltså eftersom jag vet att mina ideologiska 
ståndpunkter skiljer ganska mycket från majoriteten av klassen har det också gjort att jag är 
ganska tyst om mina åsikter i diskussioner när vi ska prata om kontroversiella frågor.  
Intervjuare: Hur känns det då? 
Ivar: Näe…men, jag vet inte riktigt, för min del kan det väl ibland kännas lite ensamt. Sen är 
det ju inte alltid så att man själv har tänkt igenom helt hur man liksom reflekterar kring saker 
men det är ju det som läraren vill, att man ska kunna typ utveckla sånna tankar i klassrummet. 
Men av någon anledning gör inte jag det längre.  

Att upplevelsen av en begränsad åsiktsfrihet i klassrummet där samtal kring kontroversiella frågor 

utformas påverkas av det offentliga rummet, är någonting som flera elever beskriver under inter-

vjuerna. Enligt Gunilla finns det ”…åsikter som kanske inte är så lämpliga att säga i klassrummet 

eller så, alltså det är väl inte jättepopulärt märker man ju om någon säger att de håller med typ 

kommunism”. Vidare menar hon att ”…det inte är så att man inte får säga det, men man märker 

typ på hur vissa i klassen och läraren liksom reagerar på sånna uttalanden.” Hon berättar också att 

”…oftast tycker jag att man får tycka vad man vill liksom, sen förstår jag om någon som kanske 

har lite hårdare eller typ extrema åsikter kanske både politiskt vänster eller höger, att dom kanske 

inte riktigt är bekväma med att säga det.” På en vidare utforskande fråga kring varför Gunilla tror 

att dessa personer inte är bekväma med att uttala sig, förklarar hon att ”…jag vet inte, men kanske, 

emh…, för att det inte är så man ska tycka typ, att i dagens samhälle så ska man liksom vara mer 

liberal eller mer i mitten liksom.” Julia beskriver liknande upplevelser av att samhälleliga åsikts-

strukturer, där framför allt ställningstaganden i politiska frågor berör klassrumsklimatet. Julia menar 

att ”…om man till exempel lyssnar på en partidebatt och sen läser på Aftonbladets hemsida dagen 

efter så brukar man liksom få en uppfattning om saker som sagts som är mer rätt eller fel.” I en 

vidare utveckling av sitt svar, menar hon att ”…får Stefan Löfven frågan om han är feminist och 

han svarar nej så skapar det ju typ uppståndelse och hade han sagt Ja på den frågan istället hade 

ingen skrivit någonting om det.” Vidare beskriver hon att ”…typ samma sak är det ju nu med att 

Kristdemokraterna liksom går närmare SD för att samarbeta, det skapar ju väldig hysteri liksom 
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bara för att det är att samarbeta med fel värderingar och det tror jag verkligen påverkar också vad 

man ska tycka i klassrummet.” Liknande upplevelser av att det finns åsikter som är mer mottagliga, 

accepterade och föredragna av både andra elever och läraren i samtal som bygger på kontroversiella 

ämnen beskriver Bosse genom att ”…det känns som att det finns en form av åsiktskorridor i skolan 

som man kanske inte nödvändigtvis ska, men borde hålla sig inom.” Vidare beskriver han att sådana 

åsikter som han upplever att han ”borde” hålla sig inom också påverkar utformningen av samtal 

om uppstår i klassrummet vid undervisningen av kontroversiella frågor. Inledningsvis beskriver 

Bosse att ”…ibland känns det som att ett ämne som faktiskt är kontroversiellt inte blir speciellt 

kontroversiellt i klassrummet eftersom alla bara håller med vad läraren säger.” Samtidigt upplever 

han att sådana åsikter som i det offentliga rummet, genom sociala medier och andra informations-

flöden anses vara åsikter med en grund av goda värderingar, påverkar diskussionerna i klassrummet 

genom att ”… jag tror ju att många, framför allt tjejerna i klassrummet påverkas av typ stora konton 

på Instagram o Twitter som säger att de är feminister och då tar alla det som en självklarhet att 

tycka om dom kontona eller personerna får hyllningar liksom.” Vidare menar Bosse att moraliska 

och politiska åsikter som flödar i det offentliga rummet påverkar klassrummet i förhållande till 

resonemang och argumentation. Bosse berättar att: 

Det syns ju sen i skolan också…, alltså typ som ett exempel, om det skulle komma tre killar i 
klassrummet och två av dem säger att de är feminister utan att ens förklara sig varför eller liksom 
säga något som gör att man fattar att de har fattat innebörden av ordet, så tycker ändå alla andra 
att det är jättebra och ifrågasätter ingenting men om en kille säger att den inte är feminist, så 
känns det som att många tycker att man är en ond människa nästan och börjar ifrågasätta ens 
åsikter. Då tycker jag det känns som att det finns vissa åsikter som är mer okej och följer man 
inte dom åsikterna så är man en person med sämre värderingar eftersom att det är det som 
samhället säger. (Bosse) 

Upplevelsen som Bosse beskriver av att det finns åsikter utifrån det offentliga rummet, som även 

i klassrummet upplevs som mer ”rätt” eller ”fel” bygger enligt honom således på att förväntan eller 

”kravet” för att kunna argumentera för sina ståndpunkter minskar, om sådana begrepp eller poli-

tiska positioneringar som i det offentliga rummet anses vara positiva används. Trots att ett sådant 

uttalande inte nödvändigtvis innebär att eleven i fråga som tar ställning för ett sådant begrepp eller 

politisk position, är medveten om dess innebörd.  

	  

6.3.3  Lärarens  och  läroplanens  påverkan    
Att flertalet elever upplever att det finns former av åsikter som anses mer välkomna i klassrummet, 

beskrivs också av Fredrik, men är inte någonting som är centrerat till specifika klassrum eller spe-

cifika lärare där olika åsikter är mer välkomna i olika klassrum. Enligt Fredrik, upplever han att det 
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generellt inom skolan finns en form av ”åsiktskorridor”, vilket han med en vidare förklaring vis-

serligen hänvisar till att lärare har i uppdrag att följa en läroplan som i sin tur dels har föreskrivna 

riktlinjer kring i vilken riktning som undervisningen ska bedrivas, men som också enligt Fredrik 

påverkar klimatet i klassrummet för åsiktsfrihet. Fredrik beskriver detta som att ”…det känns som 

att alla lärare har ett ”läge” eller en speciell punkt av ställningstaganden till mycket frågor typ som 

typ alla lärare utgår från som jag ibland känner är svår att liksom ifrågasätta lite även fast man 

faktiskt ska få det och då blir det lite som att argumentera i motvind.” Vidare menar Fredrik att:  

Jag förstår ju alltså att läraren ska säga till om någon säger något rasistiskt eller så, det är ju liksom 
inte okej alls, men det är inte bara sånna extrema fall liksom, ibland får man inte ens diskutera 
typ invandring och kanske spåna typ alternativ utan att man nästan möter kritik fast man aldrig 
skulle vara rasistisk eller främlingsfientlig. (Fredrik) 

Christina beskriver liknande upplevelser av att det vid diskussionsmoment kan vara svårt att argu-

mentera mot inte bara sina kompisar, men också den lärare som styr samtalet, eftersom att ”…det 

ibland är som att man liksom håller igen att säga något eller typ ställa en kanske utvecklande fråga 

för att vissa lärare har en viss moral till ämnen som faktiskt syns rätt mycket på lektionerna.” 

 

6.3.4  Delsammanfattning    
Utifrån elevernas beskrivningar behandlar undervisningen om kontroversiella frågor samtalsämnen 

som enligt dem, anses vara aktuella samhällsfrågor och samhällsproblem. Ett par elever lyfter också 

vikten av att undervisningen faktiskt möter sådant som de själva möter genom media, sociala platt-

formar och andra informationsflöden för att göra undervisningen användbar. Det finns således 

också en samstämmighet hos eleverna att undervisningen i samhällskunskapsämnet utformar en 

arena för att uttrycka sina åsikter och ställningstaganden, men också utveckla olika perspektiv av 

kontroversiella frågor som behandlas i samtalet med andra. Utifrån elevernas beskrivningar åter-

finns den självpresentationen utifrån deras uppfattning kring betydelsen av samtalets struktur och 

form i förhållande till det offentliga rummet som beskrivs i den agonistiska diskursen. Där använ-

dandet av samtalet som metod beskrivs vara betydelsefullt för dem även utanför skolans verksam-

het. Även beskrivningen av att samtalet utgår från sådana samhällsfrågor som berörs i det offentliga 

rummet, gör att eleverna själva upplever att dem representerar aktiva och politiska medborgare 

även i utbildningen och i klassrummet. Strävan efter att ”vinna” i samtal som bygger på kontrover-

siellt grundade frågor, är utifrån en agonistisk diskurs ytterligare ett resultat av utbildningens poli-

tiska inflytande genom klassrummet utifrån det offentliga rummets princip. 
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Det som eleverna i stor utsträckning berör i förhållande till det offentliga rummet, är skolans po-

sitionering utifrån åsiktsfrihet tillsammans med en upplevelse av att skolan är tillskriven vissa åsikts-

begränsningar. Enligt flertalet elever finns en upplevelse av att de visserligen får tycka samt uttrycka 

åsikter kring diverse frågor samtidigt som bemötandet av dessa yttrar huruvida det är åsikter eller 

ställningstaganden som man ”bör” eller ”inte bör” ha, vilket i huvudsak bygger på lärarens delak-

tighet i samtalen. Att klassrummet begränsas av specifika åsikter bygger också på sammansätt-

ningen av eleverna, där acceptansen för spridda ställningstaganden i framför allt politiska frågor 

kan vara smal. Trots inställningen till att klassrummet ska och bör vara en arena för att utveckla 

och testa tankegångar samt argumentation finns en upplevd begränsning i samtalen. Vidare finns 

en liknande upplevelse av sådana mer föredragna åsikter eller ställningstaganden bland eleverna i 

förhållande till samhälleliga politiska frågor som upptar stora delar av sociala kommunikativa platt-

formar. Frågor som till exempel berör begreppet feminism, beskriver flera elever som ett exempel 

vars innebörd både anses erhålla en uppfattning av positiva värderingsgrunder av både lärare och 

elever både i men också utanför skolan, vilket synliggörs genom politiska debatter och mediala 

uppmärksammade uttalanden. Vilket i sin tur påverkar bemötandet av alternativa perspektiv på den 

ideologiska inriktningen negativt i klassrummet, trots att eleverna beskriver att en direkt motsätt-

ning till dess betydelse inte var av avsikt.  
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7.    Analys  och  resultatdiskussion    

I följande avsnitt presenteras undersökningens analys. Texten disponeras genom tematiska katego-

riseringar utifrån undersökningens frågeställningar och inleds med en teoretisk anknytning. Den 

teoretiska anknytningen utformas mellan en agonistisk diskurs tillsammans med Hanna Arendts 

politiska filosofi och teoretiserande av individers beroende av varandra i relation till ett utvecklat 

tänkande.  

7.1  Teoretisk  anknytning    
Utifrån undersökningens resultat där beskrivningarna av elevernas upplevelser samt användande 

av samtalet i undervisningen om kontroversiella frågor presenteras, speglas ett förhållande mellan 

den mänsklighet och den offentlighet som eleverna i klassrummet skapar. Som tillsammans med 

betydelsen av individers egna tänkande kan placeras i undervisningen av samhällsaktuella frågor 

som berörs i ett kontroversiellt ämnesinnehåll. Utifrån undersökningens teoretiska ansats, beskrivs 

det ur en agonistisk diskurs att ett kommunikativt ”tävlande” mellan individer i det offentliga rum-

met med framträdandet av individer åsikter, skapar en strävan efter att vinna som i sin tur påverkar 

individens självförståelse och tankeutveckling. I förhållande till det offentliga rummets princip, där 

klassrummet ska och bör ses som en arena för politiskt och moraliskt handlande genom eleverna 

som fullfärdiga och medskapande politiska subjekt, visar undersökningens resultat på att den agon-

istiska diskursens gör sig applicerbar på elevernas upplevelser och användande av samtalet i under-

visningen om kontroversiella frågor, samtidigt som den visar på en känslomässig komplexitet i 

relation till eleverna och ett kontroversiellt innehåll.  

 

7.1.1  Tävlandet  
Elevernas beskrivningar visar på hur ”tävlandet” av åsikter och ställningstaganden i samtalet som 

agonismen utgår från, är vanligt förekommande i undervisningen av ett kontroversiellt innehåll. 

Eleverna beskriver att de gärna strävar efter att vinna en argumentation, att höja rösten för att 

kunna ta det första ordet samt i att ett sammanhang med publik eller åhörare till diskussionen 

uppleva en påtryckning av att kunna ses som en ”vinnare” för att inte förlora respekt eller förtro-

ende av lyssnande elever i klassen. Eleverna beskriver också ett samband mellan ett sådant sam-

talsklimat och utvecklandet av det egna tänkandet och förmågan att argumentera samt se på sam-

hällsfrågor ur nya perspektiv. Trots att majoriteten lyfter fram en viss problematik samt en åter-

kommande frustration när sådana konflikter eller tävlingar uppstår, finns samtidigt en beskriven 

tendens att sådana samtalsformer som den agonistiska diskursen menar är grundläggande för talet 
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i ett politiskt offentligt rum, återkommande är det beskrivna samtalsklimatet. Detta oavsett om 

samtalet behandlas i samhällskunskapsundervisningen generellt eller om samtalet bygger på ett 

kontroversiellt innehåll. Det öppna ”tävlandet” som genom talet uppstår i former av diskussioner 

eller debatter, stärker enligt eleverna själva deras självkritiska hållning och erkännande samt bemö-

tande av andras förhållningssätt ur ett utbildningsmässigt perspektiv, vilket möter Arendts politik-

filosofiska teoretisering av individers behov av interaktion med varandra för att utvecklas som po-

litiska subjekt.  

 

7.1.2  Identifiering  
Enligt eleverna finns det en stor betydelse av ett språkligt varierande användande i förhållande till 

omgivande individers förståelse av dem själva. Genom att använda ett varierat språk i förhållande 

till olika kontexter, med olika ord och begrepp i sina resonemang och i sina argument, menar ma-

joriteten av eleverna att det påverkar både uppfattningen av sin egen identitet i en specifik kontext, 

men också omgivningens tillskrivningar och identifikationer av dem i samtalet. I samtal utanför 

klassrummet, tillsammans med andra individer som eleven har en god relation till är eleverna redan 

tillskriva specifika identiteter som verkar svara för en korrekt uppfattning av dem själva. I en sådan 

kontext, beskrivs att språket inte kräver en vidare ansträngning, även i samtal som bygger på poli-

tiskt och moraliskt problematiska ämnen, eftersom deltagarna i samtalet ”vet” vad eleven menar. I 

gruppsammansättningar där medverkande inte har en närmare relation menar eleverna att det är 

av vikt att anpassa sitt språk i sin argumentation samt presentation av åsikter för att övriga ska tolka 

dem rätt och således identifieras utifrån ett perspektiv som de själva har för avsikt att förmedla. 

Den agonistiska diskursens beskrivning av hur frågan kring vem någon är ligger förankrad i talet, 

verkar utifrån elevens upplevelser vara någonting som påverkar vikten av att identifieras på ett för 

dem själva accepterat sätt genom ett medvetet språkbruk. Eleverna verkar också vara medvetna 

om sådana talandet faktorer som den agonistiska diskursen möter i förhållande till möjligheten eller 

det förekommande fenomenet av att innehållet i talet kan förändra individens identitet. Genom att 

eleverna så uttryckligen påpekar att de på ett mer ansträngande sätt väljer ord och begrepp, i grupp-

sammansättningar där relationerna inte har en djupare nivå, skildras en strävan efter att undvika 

risken att identifieras på andra sätt än det som stämmer in med elevens identifiering av sig själv. 

Elevernas beskrivningar av medvetna val av ord, begrepp och språkligt användande generellt visar 

på deras strävan efter att förstås och bedömas av sin omgivningen på ett korrekt sätt i förhållande 

till deras åsikter och ställningstaganden, vilket i sin tur utvecklar elevernas förmåga att även tolka, 

förstå och bedöma andra i sådana samtal som berör kontroversiella samhällsfrågor. En sådan upp-
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levelse samt ett sådant användande av samtalet som eleverna framhåller, belyser även den beskriv-

ning av en agonistisk diskurs som grund för debatt och diskussion i undervisningen, där eleverna 

får ”träda fram i ljuset” både utifrån sin egen självförståelse men också i förhållande till sin omgiv-

ning.  

 

7.1.3  Elevers  vilja  att  synliggöra  det  egna  tänkande  
Ur den agonistiska diskursen beskrivs att sådana politiskt och moraliskt känsloväckande frågor som 

ur det offentliga rummet även i ett utbildningsmässigt perspektiv diskuteras, skapar en strävan hos 

individer att vilja delta i samtal, framträda och utmana både sina egna och andras uppfattningar. 

Utifrån elevernas perspektiv kan den agonistiska diskursen appliceras till viss del, eftersom den 

ovannämnda upplevda identifieringen i sådana politiska och moraliska frågor tenderar att försvåra 

viljan att delta i sådana samtal. I sådana samtal där innehållet tenderar att bygga på kontroversiella 

frågor tillsammans med framträdande personliga åsikter eller ställningstaganden finns en upplevd 

rädsla och risk för att identifieras utifrån ”fel grunder” eller att misstolkas, beroende på hur omgiv-

ningen uppfattar elevens språk och tal. Vilket påverkar huruvida eleverna överhuvudtaget vill vara 

med och ”tävla” i samtalet. Istället för att riskera att identifieras med någonting som av omgiv-

ningen anses vara ”fel” eller distanserat från majoriteten av klassens åsikter, beskriver flertalet av 

medverkande elever i intervjustudien, att de själva tillsammans med andra elever i klassrummet 

istället väljer att distansera sig från samtalet. Samtidigt beskriver en mindre andel av eleverna att ett 

kontroversiellt och personligt förankrat innehåll, likt den agonistiska synen på samtalet, påverkar 

viljan att delta mer positivt där dem själva i större utsträckning använder samtalet om samtalsämnet 

har direkt relevans för dem. Utifrån elevernas upplevelser formas här en balansgång; å ena sidan 

beskrivs risken för att missförstås och således identifieras på fel sätt i förhållande till den rådande 

kontexten, vilket gör att eleverna tar avstånd från samtalet. Å andra sidan beskrivs vikten av att 

delta i samtalet i sådana frågor som har en personlig förankring, där deltagandet snarare förstärker 

en redan existerande identitet. Utifrån elevernas beskrivningar, finns således en problematik kring 

det synliggörandet av jaget i förhållande till andra, specifikt i undervisningen om kontroversiella 

frågor, eftersom synliggörandet av åsikter och ställningstaganden enligt eleverna utgör en stor risk 

för felidentifiering och ”placering” av dem i specifika ideologiska eller moraliska riktningar. 

 

7.1.4  Tredelning  av  samtalsformer  
Med utgångspunkt i eleverna beskrivningar av vilka samtalsformer som i undervisningen om kon-

troversiella frågor är mest förekommande, finns utifrån Neil Mercers distinktioner av vanligt före-

kommande samtal i klassrummet en överensstämmande utformning. De elever som befinner sig 
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under andra eller tredje året på gymnasiet, beskriver att det finns en tydlig utveckling av utform-

ningen för samtalet sedan årskurs ett. Mercers beskrivning av sådana kumulativa samtal som kan 

beskrivas som positiva och vänliga i den bemärkelsen att sådana samtalsformer oftast sker när 

eleverna lär känna varandra i ett ”nytt” stadium, är enligt eleverna av liknande typ med sådana 

samtal de beskriver var dominerande under gymnasiets första år. Trots att undervisningen samt 

innehållet i samtalet kunde beröra politiskt och moraliskt ansträngande frågor, beskriver eleverna 

att bemötandet mellan dem var vänligare och mjukare i jämförelse med samtalen i nutida diskuss-

ioner vid undervisning. Eleverna upplevde inte heller att det fanns en liknande motsättning i be-

mötandet mellan eleverna i klassen på liknande sätt som idag vid synliggörandet av olika åsikter 

eller ställningstaganden. Det är en relativt liten andel av eleverna som beskriver de förekommande 

samtalen i undervisningen utifrån Mercers definitionen för utforskande samtal, där eleverna hjälper 

varandra för att föra samtalet vidare genom ett respektfullt bemötande. Trots att majoriteten av 

eleverna befinner sig i antingen årskurs två eller tre, där relationen till klasskamraterna beskrivs som 

god, vilket enligt Mercer är avgörande faktorer för att bygga ett samtalsklimat för utforskande samtal, 

tenderar utformningen snarare är möta former för konfliktuella samtal. Ansträngningen för att lyssna 

på varandras fullbordade förklaringar och argument är någonting som flertalet elever beskriver 

saknas i samtalet. De elever som över huvud taget väljer att vara en del av sådana samtal, upplevs 

snarare lägger en stor vikt vid sin egna formulering och strävan att övertala antingen den som talar, 

eller omgivande lyssnare. Likt Mercers beskrivning av konfliktuella samtal, menar en stor del av ele-

verna att samtalet i undervisningen av kontroversiella frågor inte leder till samarbete, utan att det 

är enskilda individer i klassgemensamma samtal som dominerar.  

 

Det offentliga rummets intåg i undervisningen om kontroversiella frågor är någonting som verkar 

fungera svårt att motstrida, där de kommunikativa handlingsformerna som präglar det offentliga 

rummet tas med in i klassrumsundervisningen utifrån liknande premisser av självständighet, me-

ningsskapande och handlingskraft hos eleverna, också som individer i den offentliga sfären. Om 

”tävlandet” är en etablerad del av samtalets utformning i det offentliga rummet, vilket den agon-

istiska diskursen trycker på, finns också en uppfattning om att diskussionen som sådan handlar om 

att bryta isär olika åsikter för att se vem som har rätt och vem som har fel. Det är i sådana samtals-

strukturer som ”tävlandet” startar samtidigt som det underbygger sådana konfliktuella samtalsformer 

som eleverna genom sina upplevelser beskriver vara vanligt förekommande. Samtidigt menar Mer-

cers i sin distinktion av samtalsformer att konfliktuella samtal inte är eftersträvansvärda i relation till 

möjligheten för elevers lärande genom samtalet och genom varandra. Men om klassrummet bör 

utgå från det offentliga rummets princip, där den agonistiska diskursen menar att ”tävlandet” är en 
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naturlig grundsten för samtalet i ett politiskt klimat, är möjligen både ”tävlandet” och det konflik-

tuella samtalsklimatet en naturlig del av den process där det offentliga rummet följer med in i klass-

rummet. Om vi ska se klassrummet som ett offentligt rum, kan vi verkligen välja vilka delar av den 

offentliga sfären som vi väljer att applicera även på klassrummets praktik? Eller får vi sådana 

aspekter av ett ”tävlande” samtalsklimat ”på köpet”, omedvetet eller medvetet? Att det offentliga 

rummet påverkar inte bara samtalet i undervisningen om kontroversiella frågor i former av ämne-

sinnehåll, utan också genom synen på hur debatter och diskussioner ska se ut, är någonting som 

eleverna i sina beskrivningar synliggör. Adams uttalande kring hur utformningen av samtalen ten-

derar att bygga på att stå fast vid sina egna ståndpunkter och argument, snarare än att möta andra 

elevers perspektiv på frågor genom att samarbeta säger något om den komplexa situation skolan 

befinner sig i, i relation till det offentliga rummets princip och strävan efter sådana förmågor som 

i kommunikation med andra eftersträvas. Adam menar, likt nämnt tidigare, att ”…är det inte så vi 

lär oss att göra egentligen? I samhället? Att liksom va stark i sina ståndpunkter, det är ju det typ 

hela den politiska debatten handlar om.” Att eleverna präglas av den strukturen för samtal i det 

offentliga rummet, den struktur som inom den agonistiska diskursen beskrivs som positiv i förhål-

lande till vissa permanenta konflikter i motsättningen mellan individer för att utveckla det egna 

tänkandet, verkar inte längre vidare förvånande.  

Att se på klassrummet som ett offentligt rum, där eleverna bör ses som politiskt handlande indivi-

der och delaktiga medborgare i samhällsutvecklingen utanför skolan, är intressant även ur elevernas 

beskrivna upplevelser av en begränsad åsiktsfrihet i klassrummet och i samtalet kring undervisning 

om kontroversiella frågor. Om eleverna upplever att det i ett ”offentligt klimat” finns åsikter som 

medborgare bör och inte bör tycka, tänka eller använda, riskerar också klassrummet att försummas 

inte bara från tanken om att skapa en frizon för åsikter med högt i tak, där eleverna får pröva, 

omarbeta och formulera nya alternativa tankar och resonemang. Klassrummet riskerar också att 

försummas från att ha möjlighet att genom eleverna synliggöra de privata åsikter, föreställningar, 

tankar och ställningstaganden genom samtalet. Om klassrummet ska tänkas spegla ett sådant ”of-

fentligt klimat” i förhållande till politiska och moraliska frågor, där eleverna påverkas av och tar 

med sig upplevda åsiktsbegränsningar in i klassrummet; varför skulle klassrummet för eleverna, 

som ett ytterligare offentligt rum, uppfattas som ett undantag från den begränsade åsiktsfrihet som 

de upplever utanför klassrummets väggar om undervisningen bygger på samma offentliga sfär? 

Vad som vidare, utifrån elevernas beskrivningar, bör problematiseras utifrån en agonistisk diskurs 

för samtalet, är möjligen att former av sociala konflikter utifrån kön, klass, religion eller etnicitet i 

det offentliga rummet bygger på en konkurrenssatt struktur för interaktion, vilket riskerar att även 
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i klassrummet skapa och bilda sociala hierarkier baserade på konkurrens, som en form av uteslut-

ning av andra. Utifrån den agonistiska diskursen, menas att ju mer man tillåter en sådan grund för 

debatt och diskussion i undervisningen – det vill säga ju mer man tillåter kontroversers närvaro 

och ”tävlandet” om hur den ska förstås och bedömas genom samtal – desto mer kommer talandet 

att leda till tvivel och sökande efter ord och begrepp som kan återföras till konflikter i samhället. 

Det betyder att relationen mellan individ och samhälle sätts i rörelse där eleven, genom att andra 

svarar an på hennes tal, får syn på sig själv och där hon kan värdera och omvärdera sitt tal – alltså 

sin identitet. Utifrån ett mindre antal av elevernas beskrivningar finns dock en skildring av utrym-

met i samtalet varierar beroende på kön men också på huruvida samtalsämnet är personligt förank-

rat. Även om eleverna i sina beskrivningar inte skildrar att kön, klass, religion eller etnicitet fungerar 

som avgörande faktorer för likvärdighet i möjligheten att vara en del av samtalet, är det av relevans 

att synliggöra sådana aspekter utifrån elevernas urskiljningar av att ”tävlandet” är en del av samtalets 

klimat i förhållande till strävan efter att i ett mångkulturellt samhälle inte bekräfta redan existerande 

identiteter. Om elever går in i ett samtal, med ojämlika förutsättningar i förhållande till moraliskt, 

politiskt eller normativt rådande strukturer som existerar i ett specifikt klassrum, riskerar ”tävlan-

det” möjligen att skapa ett uteslutande beroende på huruvida eleverna utgör en majoritet eller mi-

noritet. Hur ska då samtalet möta det socialt interaktiva mellan flera parter för att skapa en gynnsam 

inlärningsmiljö utan att möta ett konfliktuellt samtalsklimat där enstaka individer eller grupper ten-

derar att kräva utrymmet, när ett kontroversiellt innehåll är orsaken till att sådana samtalsklimat 

skapas från början? Eleverna bör i ett utgångsläge mötas på lika villkor, eftersom motsättningar 

mellan elever i klassrummet som utformar sig genom högljudda konflikter, osämjor och ”solostäm-

mor”, tenderar att kräva utrymme för samtalet som annars hade kunnat användas för att utveckla 

samtalets kvalité och djup. Eftersom det enligt eleverna i klassgemensamma samtal tenderar att 

vara några deltagare i samtalen som är mer dominerande än andra, krävs också att strukturen för 

sådan undervisning likt Norén och Westins beskrivningar, är pedagogiskt underbyggd. Om klass-

gemensamma samtal är den formen som stor del av elevernas lärare utgår från i arbetet med kon-

troversiella frågor, bör samtalet som metod att anpassas efter tendensen för att ”solostämmor” 

genom enskilda individer eller grupper utformar sig, utan att kvalitén för undervisningen ska drab-

bas. 
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7.2  Vilka  samtalsformer  beskriver  eleverna  vara  mest  förekommande  i  

undervisningen  av  kontroversiella  frågor?  
De samtalsformer som eleverna beskriver vara vanligast förekommande i undervisningen är klass-

gemensamma samtal, trots att flera elever dels lyfter problematik samt enskilt upplevda obehags-

känslor kring sådana samtalsformer eftersom att det ofta är några eller ett fåtal elever som fyller 

talutrymmet. Vad som gör elevernas beskrivningar intressanta i förhållande till dels undervisningen 

kring just kontroversiella frågor men också utifrån Mercers beskrivning av det nödvändiga relat-

ionsbyggandet, är att det trots ett positivt klassrumsklimat med stärkta elevrelationer under speci-

fikt undervisningen av ett kontroversiellt innehåll utformar sig ett konfliktuellt samtalsklimat. Ef-

tersom elevernas beskrivningar verkar vara överensstämmande kring att konfliktuella samtalsformer 

utformar sig i undervisningen om kontroversiella frågor finns möjligen en betydelsefull anknytning 

till de spontana undervisningsformer för kontroversiella frågor som eleverna beskriver vara mest 

förekommande. Att undervisningen, eller samtalen, kring kontroversiella frågor inte görs genom 

planerade former, utan uppstår genom spontana frågor, funderingar eller påståenden, kan proble-

matiseras utifrån Norén och Westins beskrivning av det pedagogiska utvecklingsarbete kring sam-

talet som undervisningsmetod. Enligt Norén och Westin bör undervisningen med samtal som me-

tod, bygga på ett pedagogiskt genomtänkt perspektiv. I förhållande till elevernas beskrivningar av 

sådana spontant uppstående samtal kring kontroversiella frågor, riskerar möjligen samtalets ut-

formning att närma sig en konfliktuell utformning, eftersom utformningen för samtalet utifrån ett 

grundläggande perspektiv saknar en eventuellt pedagogisk genomtänkt struktur.  

 

För att möjliggöra ett klassrumsklimat med utforskande samtalsformer är det även enligt forskarna i 

Forskarlaget skolans demokrativärden, som nämnt i avsnittet för ”Tidigare forskning”, nödvändigt att 

undersöka hur långt eleverna har kommit i sin språkutveckling. Ju mindre utvecklade språkkun-

skaper eleverna har, desto mer ökar risken för att eleverna upplever en svårighet att både inleda 

samt ta sig ur en argumentation. Utifrån elevernas upplevelser om förekomsten av konfliktuella sam-

tal i sådana sammanhang där elevernas åsikter i klassen tenderar att befinna sig långt ifrån varandra, 

menar forskarna även att sådan distansering av åsikter i förhållande till en viss omgivning ökar 

risken för att använda ett mer aggressivt språk i upplevelsen av att dem förlorat en diskussion. 

Eftersom att det, utifrån ett samhälleligt politiskt perspektiv med klassrummet som ett offentligt 

rum, tillskrivs som ett nederlag. Utifrån elevernas beskrivningar verkar sådana språkliga former i 

samtalet som kan beskrivas som konfliktuella, vara vanligt förekommande. Återkommande finns 

en upplevelse hos eleverna att samtalen blir ”hetsiga” och livliga där deltagarna höjer röster i syftet 
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att försöka överrösta eller övertala motståndaren, snarare än att lyssna in och utveckla sina egna 

argument och resonemang.  

	  

7.3  Hur  beskriver  eleverna  att  samtalet  påverkas  av  ett  kontroversiellt  in-

nehåll?  
Att ett kontroversiellt undervisningsinnehåll faktiskt påverkar samtalet, är någonting som samtliga 

elever beskriver. Ett flertal elever beskriver att både klassrumsklimatet och samtalsklimatet i ämnen 

som filosofi, där diskussioner är en del av den vardagliga undervisningen, bygger på samtalsformer 

med en större acceptans för ett visst ”svävande” och mer abstrakt resonemang, samtidigt som 

bemötandet av skilja ställningstaganden tenderar att skapa positivitet snarare än konflikter eller 

osämjor. Orsaken till detta, beskriver flertalet elever bygga på att ämnet tillsammans med de frågor 

som diskuteras inte riktar sig till några specifika eller rätta svar. Således finns hos eleverna en upp-

fattning av att ett kontroversiellt innehåll, beroende på politisk eller moralisk inställning, erhåller 

vissa svar som kan anses vara mer ”rätt” eller ”fel” vilket påverkar samtalsklimatet och samtalsak-

tiviteten på ett varierat sätt. Anledningen till att samtalen blir konfliktuella, beskrivs av flertalet 

elever bero på att deltagande elever i samtalet tenderar att försöka övertala resterande deltagare om 

sina åsikter, snarare än att förklara utifrån olika perspektiv. Det ”tävlande” fenomenet i samtalet, 

visar sig återigen vara förekommande. Politiska och moraliska frågor påverkar även av acceptansen 

samt förmågan att kunna byta åsikt eller erkänna ett bristande argument i ett både klassgemensamt 

och gruppgemensamt samtal. Enligt eleverna är det i samtal som bygger på kontroversiella frågor, 

men också utifrån samhällskunskapsämnet generellt, snarare positivt att stå fast vid sina ställnings-

taganden, trots att dem i en diskussion kan uppfattas som bristfälliga. För att inte förlora omgiv-

ningens respekt eller förtroende, tenderar åsiktsbyten att sällan förekomma i samtalen.  

 

Vikten av ett uppmanade till didaktiskt uppmärksamhet kring undervisningen av kontroversiella 

frågor med samtalet som utgångspunkt för att klassrummet ska möta det offentliga rummets prin-

cip, bör också diskuteras utifrån att undervisningsinnehållet genom samtal har potential att leda till 

konflikter och kontroverser. Enligt enstaka elever lyfts ett sådant perspektiv på samtalet upp i för-

hållande till just undervisningen om kontroversiella frågor. Eleven beskriver upplevelser av att sam-

talen i klassrummen tenderar att skapa motsättningar och konflikter som möjligen inte fanns där 

vid lektionens början trots medvetna åsiktsmotsättningar mellan eleverna, istället för att problema-

tisera, närma sig en förståelse eller att genom former av deliberativa samtal närma sig en gemen-

skap. Samtalen i sådana undervisningssituationer verkar utifrån ett sådant elevperspektiv, snarare 

som ”…tändvätska på en redan glödande eld.” En annan elev lyfter fram att individerna i klassen 
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har en relativt stark uppdelning beroende på politisk inriktning, vilket också påverkar elevernas 

umgängesval även utanför klassrummet. Att sådana strukturer för åsiktsfördelning och motsätt-

ningar existerar i klassrummet redan innan undervisningen av kontroversiella frågor startar, är 

någonting som det ur ett lärarperspektiv finnes en nödvändighet av att aktualisera för en väl ge-

nomtänkt didaktisk planering av undervisningen. Eleven som beskriver en relativt negativ erfaren-

het av, specifikt klassgemensamma samtal i undervisningen av kontroversiella frågor, menar också 

att diskussioner kring känsloväckande frågor enligt honom, hellre görs i par eller mycket begrän-

sade grupperingar. Han menar också att ”…det kanske är bättre att läraren liksom diskuterar med 

oss i helklass och berättar om olika perspektiv istället”. Trots hans beskrivning av hur samtalet 

påverkas av ett kontroversiellt innehåll, där bemötandet mellan klasskompisar inte kan tolkas som 

vidare fungerande för ett lärande, utgår sådan undervisning fortfarande från en spontanitet av dis-

kussionsmoment och utifrån frågor som uppstår under lektionstiden, snarare än utifrån planerade 

strukturer. Även om samtal i klassrummet är allmänt känt som ett komplext fenomen, förefaller 

sig dock idén om att som lärare veta samt att muntligt förklara i förhållande till ett utbildningssyfte 

att vara relativt hegemoniskt, även om samtalet i en sammansättning av elever med mycket mot-

stridiga åsikter ur elevens beskriva upplevelser inte fungerar. Och med ett epistemologiskt eller 

berättande perspektiv på undervisningen, genom att istället för samtalsformer förmedla och leve-

rera sanningsenliga berättelser tillsammans med former av sanningsenlig kunskap, skulle det heller 

inte finnas anledning att uppmärksamma andras åsikter eller ifrågasätta vad som hörs och ses i 

klassrummet. Kommunikationen kräver då ingen annan form, än den som förmedlandet av kun-

skap utformar. I förhållande till själva undervisningssyftet med behandlingen av ett kontroversiellt 

innehåll i skolan, riskerar dock ett sådant perspektiv att generera betydligt mindre kunskap, från 

teoretiska perspektiv och ämnesspecifika begrepp, än från självförståelse – eller brist på självför-

ståelse – i de strukturer där lärare och elever kommunicerar, även genom icke förutbestämda eller 

pedagogiskt strukturerade samtal.  

 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv, ställs också således frågan om hur lärare ska eller bör agera utifrån 

det faktum att frågor om till exempel kultur, rasism, extremism och religion har sina konkreta re-

presentationer bland de elever som deltar i undervisningen – alltså inte endast eller i första hand, 

representerade i läromedel eller i samhället i stort. Den undervisningen som bör utformas kring 

kontroversiella frågor kan ju då inte begränsas till den kunskapsinriktade traditionen som skiljer 

subjekt från objekt, alltså den lärande eleven och den kunskap, som representation av samhället i 

sådana frågor, som är föremål för lärande. Utifrån Dysthes (1996) beskrivning av relevansen att i 

undervisningen utgå från en socialt interaktiv undervisningsform där elever integrerar med 
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varandra för att uppnå ett gemensamt lärande, förefaller det sig utifrån elevernas egna beskrivningar 

att ett sådant perspektiv på undervisningen kring kontroversiella frågor i huvudsak faktiskt är ut-

gångspunkten under lektionerna. Modellen som Dysthe (1996) använder sig av i sin bok, tydliggör 

vikten av att ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och tolkningar i relation till det ämnesin-

nehåll som samtalet bygger på för att öka kunskapsutvecklingen. Hur bör då sådana samtalsformer 

utformas i undervisningen om kontroversiella frågor enligt eleverna själva, för att uppnå bästa möj-

liga utgångspunkt för lärandet? Majoriteten av eleverna beskriver att klassgemensamma samtal är 

det mest förekommande, trots att majoriteten också menar att sådana former påverkar samtalet 

negativt genom att samtliga elever inte får komma till tals samt att kvalitén på samtalet försämras. 

Majoriteten av eleverna uttrycker att samtalen bör hållas i mindre och mer genomtänkta samman-

sättningar. Eleverna uttrycker också en vikt vid att lyfta spontana frågor och funderingar kring 

sådana kontroversiella ämnen, eftersom det visar på att läraren tar elevernas tankar på allvar. Sam-

tidigt som enbart sådan spontanitet kan fungera som konfliktskapande undervisningsformer.  

	  

7.4  På  vilket  sätt  beskrivs  klassrummet  som  ett  offentligt  rum  utifrån  ele-

vernas  upplevelser  av  samtalet  i  undervisningen  om  kontroversiella  frå-

gor?  
Utifrån elevernas upplevelser, beskrivs klassrummet som ett offentligt rum både utifrån användan-

det av att samtalsformerna i undervisningen om kontroversiella frågor för eleverna har en direkt 

relevans utanför skolans väggar samt att de ämnen och frågor som berörs i sådan undervisning, 

bygger på sådana samhällsfrågor och aktuella samhällsproblem som kommer till uttryck hos ele-

verna själva. Utifrån den offentliga rummet princip, handlar en sådan undervisningssituation just 

om att acceptera att läraren befinner sig ställd inför en rad kontroversiella frågor som grundas i 

politik och moral i förhållande till elevernas inneboende uppfattningar och kunskaper. Även sådana 

samtalsformer för debatt och diskussion som enligt eleverna fungerar som vardagliga undervis-

ningsmetoder, påverkas av ett samhälleligt politiskt klimat vilket utspelar sig i det offentliga rum-

met. Det som eleverna lyfter som mest märkbart i förhållande till klassrummet som ett offentligt 

rum, är som presenterat i avsnittet för ”Resultat”, deras upplevelser av begränsad åsiktsfrihet i 

skolan och under samtalen för undervisningen om kontroversiella frågor. Trots att uppfattningen 

samt en direkt uppmaning från lärarens håll av att använda klassrummet, genom dess förankring 

av det offentliga rummet, som en arena för att testa- och utveckla tankesätt och ställningstaganden, 

finns en upplevelse av att dessa bara går att möjliggöra till en viss gräns. Flertalet elever beskriver 

att de upplever att det finns en form av åsiktskorridor i undervisningen, som i samtalen kring kon-
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troversiella frågor synliggörs på olika sätt beroende på både lärarens och övriga elevers ställnings-

taganden under presentation av åsikter. Trots att uppmuntran av elevers individuella åsikter är 

någonting som skolan ska sträva efter i undervisningen om kontroverser, beskriver eleverna att 

sådan åsiktsfrihet sker inom vissa begränsade och tydligt formulerade ramar. Vilket i sig, utifrån 

enstaka elevers medvetenhet, också påverkas av skolans demokratiska uppdrag.  

	  

7.5  Vidare  forskningsområden  
Vidare forskningsområden kring samtalet som metod i undervisningen om kontroversiella frågor, 

finnes inte minst i elevernas jämlika position i sådana undervisning som strävar efter att motarbeta 

givna identiteter i klassrummet utifrån mångkulturalism. Ett klassrum, bestående av klasskamrater, 

är en publik som, trots det gemensamma i att vara elever, ändå inte tillhör samma sociokulturellt 

homogena kontext, vilket är en av de saker eleverna i samtalet ska förhålla sig till i en retorisk 

situation. Utifrån undersökningens resultat verkar former av mottagarmedvetenhet vara någonting 

som utformar ett komplext fenomen, där eleverna visar på en viss sådan medvetenhet i relation till 

gruppsammansättningar beroende på vilket ämne som ska diskuteras samt utifrån den språkliga 

konstruktionen. Ur ett sådant perspektiv kunde vidare undersökningar genom observationer av 

samtal i klassrummet, samt intervjuer med både lärare och elever kring samtalet som metod i under-

visningen om kontroversiella frågor vara givande pusselbitar till forskningsfältet. Mottagarmedve-

tenheten som synliggörs i elevernas beskrivningar kring den varierade konstruktionen av språket, 

når också former för den retoriska arbetsprocessen av samtalet i undervisning som skapar ett 

känslomässigt och meningsskiljaktigt muntligt klimat. Sådana aspekter av undervisningen kunde 

vara intressant att fördjupa sig kring. 

 

 

 

 

 

 



	   66	  

8.    Litteraturförteckning  
Arendt, Hannah. (2017). Människans villkor: vita activa. Göteborg: Daidalos. 

 

Bryman, Alan. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Denscombe, Martyn. (2016). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. Johanneshov: MTM.  

 

Dysthe, Olga. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära, Lund: Studentlit-

teratur. 

 

Europarådet. (2016). Undervisa om kontroversiella frågor. Skolverket, 2016. Hämtad 25 april 2019 

från: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCon-

tent?documentId=09000016806948b6	  

 

Europarådet. (2017). Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spänningsfält och 

undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Skolverket, 2017, Hämtad 25 april 2019 från: 

https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 

 

Ryan W, Kevin. (2001). Agonism. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Volym. 

1, 2001: 326-339. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (Uppl. 3). Lund: Stu-

dentlitteratur.  

 

Ljunggren, Carsten. (2009). Agonistic Recognition in Education. I Studies in Philosophy and Educat-

ion, Vol. 29, nr 1, 2009: 1-16. Hämtad 5 maj 2019 från: https://link.springer.com/ar-

ticle/10.1007/s11217-009-9154-2	  

 

Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.). (2015). Kontroversiella frågor: om 

kunskap och politik i samhällsundervisningen. Malmö: Gleerups Utbildning.  

 

Ljunggren, Carsten. (2007). Utbildning som situation: en läroplansteoretisk modell för studier av politiskt mo-

raliska kontroverser i utbildningen. Örebro Universitet, 2007. 



	   67	  

 

Mattsson, Christer. (2019). Empatisk nyfikenhet – att bemöta intolerans, hat och extremism i 

klassrummet. I Lenz, Claudia,. Moldrheim Solveig,. & Gambert, Christopher. (Red.). Dembra – 

Faglige perspektiver på demokrati og forebyggning av gruppfiendtlighet i skolen nr 2. s.24- 34. Oslo, Norge: 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. 

 

Mercer, Neil. (2000). The guided construction of knowledge. Multilingual Matters: Clevedon.  

 

Norén, Karl-Gunnar & Westin, Kenneth. (2014). Samtal i pedagogernas rum: en introduktion till pedago-

giskt tänkande. Johanneshov: MTM. 

 

Nottingham, James, Renton, Martin & Nottingham, Jill. (2016). Utmanande dialog: fördjupa dina elevers 

kunskap och förståelse. Stockholm: Natur & kultur.  

 

Palmér, Anna. (2008). Samspel eller solostämmor: om muntlig kommunikation i gymnasieskolan. (Doktors-

avhandling, Uppsala Universitet).  

 

Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskolan 2011. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket. (2010). Skolor som politiska arenor: medborgarkompetens och kontrovershantering. Stockholm: 

Internationella studier. Hämtad 22 april 2019 från: http://oru.diva-por-

tal.org/smash/get/diva2:337502/FULLTEXT01.pdf	  

 

Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 

Tryggvason, Asgeir. (2018). Om det politiska i samhällskunskap: agonism, populism och didaktik. Örebro 

Universitet.  

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer: inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Vetenskapsrådet. Hämtad 10 maj 2019 från:  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Ödman, Per-Johan. (2016). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. Lund: Studentlit-

teratur.  

 



	   68	  

Bilaga  A  -  informationsbrev  
	  
Hej elever och vårdnadshavare! 

Jag heter Linnéa Tambour, läser sista terminen av min lärarutbildning och är mitt uppe i skrivandet 

av det slutliga examensarbetet. Syftet med den studien är att undersöka elevers upplevelser av sam-

hällskunskapsundervisningen i skolan med fokus på främst sådana frågor som kan beskrivas som 

kontroversiella. Den insamlingsmetod av material som undersökningen bygger på består av inter-

vjuer med elever på gymnasiet. Intervjuerna kommer genomföras individuellt. Genomförandet av 

intervjuerna förhåller sig till vetenskapsrådets etiska principer, vilket innebär att eleverna som deltar 

avidentifieras och kan avbryta processen när som helst under intervjun. Samtalet betraktas 

som strängt konfidentiellt. Detta innebär att ingen utomstående på något sätt kommer kunna få 

ta del av någon information på ett sådant sätt att eleven som deltar kan uppenbaras eller igenkännas. 

Informationen som kommer fram under intervjuerna kommer användas som huvudsakligt material 

i examensarbetets resultat. informationen kommer inte att användas i någon annat ändamål än ur 

ett vetenskapligt syfte. Elevintervjuerna kommer att genomföras under ordinarie skoltid och tar 

max 40 minuter att genomföra. Under intervjun bjuds på en mindre fika.  

 

•   För elever som är under 18 år, önskar jag att både eleven själv tillsammans med vårdnads-

havare godkänner deltagandet genom att underteckna nedanstående formulär. Tag med 

detta papper med underskrift vid intervjutillfället.  

•   För elever som fyllt 18 år, behövs bara elevens enskilda underskrift.  

 

__ Här med godkänner jag som vårdnadshavare elevens deltagandet i intervjun 

 

__ Vårdnadshavare godkänner inte elevens deltagande i intervjun  

 

_____________________________________    _____________________________________ 

Elevens underskrift                                               Vårdnadshavares underskrift 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till mig. 

 

Med vänlig hälsning, 

Linnéa Tambour  
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Bilaga  B  -  Intervjuguide  
	  

Syftet med undersökningen är att undersöka elevers upplevelser tillsammans med deras användning 

av samtalet i undervisningen av kontroversiella frågor. Med samtalet menas samtliga kommunikativa 

sätt som undervisningen ofta formas kring, till exempel diskussion, debatt, dialog eller liknande. 

Anledningen till att jag valt att skriva om ett sådant ämne är dels den breda användningen av samtalet 

i undervisningen som en grund för- och ett möte med det offentliga rummet (samhället) utanför 

skolan. 

 

Idag är det den _________ och klockan är ___________. 

Vill du _______________ delta i denna studie? 

 

Du har tidigare fått skriftligt information om studien men jag berättar kort igen om din rätt att 

avbryta och dra dig ur när som helst under studiens gång. Om det är någon fråga du inte vill svara 

på så behöver du självklart inte göra det. All data om samlas in kommer att hanteras konfidentiellt 

och raderas efter studiens gång. Din identitet kommer att vara skyddad under hela studiens gång.  

 

Jag kommer att spela in intervjun– är det okej för dig? 

 

Har du några frågor?  

 

Samtalets  former:    
-‐   Hur brukar samtalen utforma sig i er klass? 

-‐   Är det svårt att vara en del av samtalen i klassrummet generellt? Varför? Varför inte? 

-‐   På vilket sätt använder du samtalet? Använder du samtalet på olika sätt beroende på vad ni 

talar om? 

-‐   Skiljer sig samtalen åt beroende på vilket ämne ni talar om? Om Ja, på vilket sätt? Varför 

tror du att det är så? 

 

Tänk på tystnad: Ge eleven tid att tänka…  

 

Samtalet  i  undervisningen  om  kontroversiella  frågor:  
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-‐   När det handlar om att samtala om svåra frågor som väcker känslor, hur brukar sådana 

samtal se ut?  

-‐   Om det uppstår oenigheter i klassrummet, alltså att du eller några av dina klasskamrater 

inte är överens om en fråga, hur brukar ni lösa det då? 

-‐   Känner du dig trygg vid olika former av samtal i undervisningen av kontroversiella frågor? 

-‐   Känner du att du har möjlighet att byta åsikt under samtalet?  

-‐   Upplever du att det finns en öppen och rättvis klassrumskultur? 

 

Tänk på tystnad: Ge eleven tid att tänka…  

 

Det  kontroversiella  innehållet  –  det  offentliga  rummet:  
-‐   Hur upplever du undervisningen av kontroversiella frågor i skolan?  

-‐   Vilka kontroversiella frågor brukar ni tala om? Upplever du att frågorna är relevanta sam-

hällsproblem? 

-‐   Arbetar ni med kontroversiella frågor som en del av undervisningen eller sker sådana dis-

kussioner spontant?  

-‐   Upplever du att ni får ta del av olika perspektiv? På vilket sätt? 

-‐   Upplever du att du får tycka och tänka som du vill under samtal i undervisningen av kon-

troversiella frågor? Varför, varför inte? 

-‐   Upplever du att du har någon nytta av samtalen (idag som i framtiden)? 

 

Tänk på tystnad: Ge eleven tid att tänka… 

 

Preciserande-,  tolkande-  och  uppföljande  frågor  
Känslor 

Hur kände du då? 

Hur mådde du då? 

Hur uppfattade du situationen just då? 

Hur hanterar du det? 

 

Situationer 

Kan du berätta mer om den situationen? 

Vad hände då? 

Kan du ge ett exempel? 
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Varför gjorde du så? 

 

Allmänna 

Berätta mer 

Hur menar du? 

Kan du ge fler exempel? 

Kan du utveckla ditt svar kring det du nämnde tidigare? 

 

Avrunda intervjun tillsammans med en kort sammanfattning  

 

Har du någonting som du vill tillägga? 

 

Nu kommer jag att transkribera den här intervjun och bearbeta materialet. När en sådan samman-

ställning är klar kommer jag att skicka en sammanställning av vårt samtal tillsammans med dina 

beskrivningar och upplevelser för att du ska få en chans att återkomma med synpunkter eller tillägg. 

Om det dyker upp några frågor hos dig innan det så är det bara att höra av sig! 

 

Tacka för avsatt tid! 


