
 

 

 

Kontroversiella frågor – en lärares vardag? 

En intervjubaserad studie kring lärares uppfattning av kontroversiella frågor i 
undervisningen 

Controversial Issues – A teacher’s everyday life? 
An interview based study of teachers’ opinions about controversial issues in the 
education 

 
Nadim Khan 

Fakultet: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram: Samhällskunskap, Ämneslärarprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng: Avancerad nivå, 15 HP 

Handledare: Anne-Kristine Högman 

Examinator: Anders Broman 

Datum: 18/1-2019 

Löpnummer: 



Sammanfattning 
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med verksamma samhällskunskapslärare angående 

kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. Bland respondenterna arbetar vissa lärare på 

yrkesinriktade och andra på studieförberedande gymnasieskolor. Resultatet visar att respondenterna 

ställer sig positiva till att arbeta med kontroversiella frågor, samtidigt som de uppfattar det som ett svårt 

ämne. Samtliga respondenter har erfarenheter av kontroverser som uppstått i klassrummet och har därför 

fått arbeta aktivt med kontrovershantering. I studien klargörs vad kontroversiella frågor är, hur man kan 

arbeta med det i klassrummet samt vad de tillfrågade anser vara viktigt i det arbetet. Detta kopplas till 

internationella forskningsresultat såväl som svenska. Nyckelorden är: Gymnasieskolan, kontroversiella 

frågor, yttrandefrihet, demokrati, kontrovershantering och undervisning. 

 

Abstract 
This study is based on qualitive research interviews with actively working teachers in the subject civics 

about controversial issues in civics education. Among the respondents some work in labour-oriented 

upper secondary schools and others work in preparatory upper secondary schools. The result indicates 

that the respondents are positive about the work with controversial issues, meanwhile viewing it as a 

difficult topic. All of the respondents have experiences from controversial issues that has risen in the 

classroom, and therefore been dealing actively with controversial issues management. In the study the 

term controversial issues is clarified as well as how to deal with it in the classroom and what the 

respondents view as important in the process. This is connected to international as well as Swedish 

research findings. The keywords are: Upper secondary school, controversial issues, freedom of speech, 

democracy, controversial issues management and teaching.  
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1. Inledning 

 […] samhället finns inte bara utanför skolans väggar, utan är redan påtagligt närvarande i 

klassrummet.”.1 

Så lyder en mening ur boken Kontroversiella frågor från 2015, och visst kan det kännas bekant i skolans 

värld? Det är föga förvånande för de allra flesta verksamma inom skolan då en del i arbetet är att 

möjliggöra pragmatisk kunskap, det vill säga kunskap som ska kunna appliceras i praktiskt bruk, även 

utanför och efter skolan. Kunskapen stannar inte i klassrummet, utan följer med eleverna precis som 

samhället följer med in till skolbänken. Kausaliteten är ett faktum. Därför är också de samhällsaktuella 

debatter som pågår i viss mån ett faktum även i klassrummet. Vissa ämnen är lågintensiva och finns där, 

men leder inte till någon livlig debatt, medan andra är laddade till den grad att det uppstår starka 

meningsskiljaktigheter så fort ämnet nämns. För vissa lärare kan särskilda ämnen upplevas vara 

”minerad mark” och därför undvikas, medan andra går rakt in kärnan och ser tydliga fördelar med att 

livligt behandla området.  Denna studie ska ge läsaren en närmre inblick kring hur lärare ser på ämnet. 

Som samhällskunskapslärare (eller lärare över huvud taget) är det högst troligt att man har klasser med 

mångfald. Det medför att samtal kring kontroversiella frågor blir oundvikligt, då människor med olika 

perspektiv, präglade av olika bakgrunder, samlas i samma rum för att gemensamt undervisas i 

samhällsskeenden. I Sverige där yttrandefriheten är en grundlag, och demokrati (utifrån principen om att 

folket kan ha en egen röst) banar väg för meningsskiljaktigheter är det högst troligt att varje lärare i 

samhällskunskap under sin karriär stöter på frågor som splittrar åsikterna i klassrummet. Att skapa 

innehåll i undervisningen utifrån denna sannolikhet bör vara något som samhällskunskapslärare 

reflekterar över. Dock kan det vara en utmaning att göra det på ett meningsfullt sätt. Denna utmaning 

avser jag lära mig mer om, genom samtal med lärare som har erfarenhet. I en tid då möjligheterna till 

olika former av uttryck aldrig varit större på den globala kartan kan internetforum, olika plattformar och 

media vara portaler där kontroversiella frågor uppstår. Framtidens medborgare, eleverna, använder sig 

av dessa plattformar och får därför ta del av och möta kontroverserna som finns. Ett sakligt bemötande 

för oliktänkande börjar dock i skolan, och därför ska du nu få läsa vidare om ämnet och om hur 

yrkeserfarna röster låter kring det. 

	 	

																																																													
1 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s.12 
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1.1	Syfte	och	frågeställning	
 

Jag avser att föra semistrukturerade intervjuer med aktiva ämneslärare i gymnasieskolan. Studien är 

kvalitativ och syftet är att analysera lärares syn kring kontroversiella frågor i undervisningen.  Genom att 

fokusera på termer som yttrandefrihet, kontroversiella frågor, demokratiuppdraget och 

kontrovershantering strävar jag mot att belysa de lokala åsikter och metoder som brukas bland 

professionella yrkesutövande. Mina forskningsfrågor är: 

• Vad anser lärare vara kontroversiella frågor?  

• Hur undervisar verksamma lärare kring kontroversiella frågor? 

• Vad anser lärare vara svårt gällande undervisning i samband med kontroversiella frågor? 

• Vilka möjligheter ser lärare med undervisning angående kontroversiella frågor? 

• Vad anser lärare vara viktigt vid kontrovershantering i klassrummet? 
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2. Tidigare forskning 
Studiet av kontroversiella frågor är såväl internationellt som nationellt. Det senare innefattar visserligen 

ett mer begränsat utbud, men kan trots det påträffas återkommande genom åren. I svensk kontext kan 

man stöta på ämnet redan 1995 då Lars Östman på uppdrag av Handikappförbundens samarbetsorgan 

skriver Delaktighet – på vems villkor?. Kontroverser kring delaktighet och vad det egentligen innefattar 

lyfts av Östman, vilket lägger grund för vidare granskning av ämnet då detta kommer att fungera som en 

referens 20 år senare (läs om verket Kontroversiella frågor nedan).  

2007 skriver Tomas Englund Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet om 

sociopolitiska frågor.2 Innehållet ger läsaren en fingervisning av vad som då och senare kan räknas till 

kontroversiella områden och hur samtal kring laddade frågor eventuellt kan vara en väg till bildning.  

2008 skriver Carsten Ljunggren en text med namnet Det offentliga rummets princip – om kontroversiella 

frågor i utbildningen.3 I texten lyfts hur mångfald i det offentliga rummet (i samband med globalismen) 

bidrar till meningsskiljaktigheter även i klassrummet. Ljunggren fokuserar på hur laddade frågor som 

skapar starka oppositioner är en realitet både i skolan och utanför. Ljunggrens text är relevant då det 

offentliga rummet, vilket han emellanåt även refererar till som klassrummet, ständigt vidgas. Det globala 

flödet av invandring och utvandring gör att mångfalden i skolan ökar, vilket medför olika perspektiv och 

åsikter om vad som är och inte är kontroversiellt. Han inkorporerar senare innehållet i texten och 

uppdaterar det i en antologi 2015, som nämns nedan. 

2014 skriver Martin Eriksson sin licentiatavhandling Att ta ställning: Gymnasieelevers argumentation 

och beslutsfattande om sociovetenskapliga dilemman. I studien fokuserar Eriksson på elevers 

argumentation i olika sociopolitiska frågor och dilemman. Dessa frågor titulerar han inte som 

kontroversiella, men menar dock att innehållet till viss del kan betraktas som kontroversiellt.4 Exemplen 

han använder för att granska elever berör bland annat vargfrågan eller miljögifter i fisk. Det är tydligt att 

frågorna är tvärvetenskapliga och kan klassas som kontroversiella. Eriksson granskar diskussioner i 

fokusgrupper där elever blev introducerade i ett ämne. Eleverna fick därefter diskutera frågorna med 

syftet att ta ställning och indikera hur de tycker beslut bör fattas. De fick dessutom fylla i ett 

beslutsformulär individuellt där de motiverar sitt personliga resonemang. Eriksson redovisar i 

avhandlingen hur elever resonerar och argumenterar i frågor/dilemman som kan klassas som 

kontroversiella. Det blir därför i denna studie viktigt att skapa en kontrast till Eriksson då lärares 

																																																													
2 Englund, Tomas (red.), Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet, Daidalos, Göteborg, 2007 
3 Ljunggren, Carsten, Det offentliga rummets princip – om kontroversiella frågor i utbildningen, Norsk pedagogisk tidsskrift, 
vol. 92, no. 4, 2008 
4 Eriksson, Martin, Att ta ställning: gymnasieelevers argumentation och beslutsfattande om sociovetenskapliga dilemman, 
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Kemi, Karlstads universitet, Licentiatavhandling, Karlstad: Karlstads 
universitet, 2014, Karlstad, 2014, s.25 
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resonemang här hamnar i fokus. Skillnaderna möjliggör en nyanserad bild kring kontroversiella frågor i 

klassrummet. 

2015 utges antologin Kontroversiella frågor: Om kunskap och politik i klassrummet där både Carsten 

Ljunggren och Tomas Englund samverkar med Ingrid Unemar Öst. I antologin presenteras olika 

inriktningar och områden inom ämnet ur svensk kontext där redaktörerna själva medverkar, både i 

inledningen och med respektive separata kapitel. Boken presenteras som en ansats till att samla det 

svenska forskningsläget och ge läsaren en bild av forskningsläget i Sverige. I olika utläggningar visar 

resultatet på hur kontroversiella ämnen är en konstant faktor i samhällskunskapen och att hantering och 

syn kring arbetet med det kan skilja sig beroende på vilken utgångspunkt man har. Texterna är relevanta 

i samband med att de redan 2015 erkänner den främlingsfientliga och högerpopulistiska våg som sköljer 

över västvärlden och Europa idag, 2019. De tendenser författarna nämner har blommat ut ännu mer i 

kraft i dagens läge vilket gör att mångfald och olika världsbilder kan skapa laddade möten, vilket kan 

träda i kraft särskilt i klassrummen under samhällskunskapslektioner. 

2018 publiceras Christian Rydbergs licentiatuppsats Didaktiska dilemman i undervisningen utifrån 

samhällsdilemman. Rydberg granskar lärare från olika länder i fokusgrupper och deras reaktioner, tankar 

och agerande i olika stadier av undervisning. Han har främst ett annat fokus i sin avhandling än att 

behandla kontroversiella frågor, men kommer trots det in på ämnet. Rydberg redovisar för tendenser 

bland lärargrupperna gällande planering, utförande och reflekterande av genomförd undervisning och 

behandlar däribland lärares roll vid uppkomsten av kontroversiella frågor och ämnen i undervisningen. 

Han hävdar även att graden av interaktionen och ställningstagande i kontroversiella frågor kan påverka 

elevers diskussioner och deras utbildning.5 I hans resultat framgår det att de svenska lärarna skilde sig 

från övriga lärargrupper då de vid kontroversiella frågor ställde sig starkt neutrala och strävade mot att 

inte avslöja sina egna ställningstaganden.6 Det tydliggör han exempelvis i en passage där han lyfter ett 

samtal som förekom under en temadag om ämnet om robotar och genteknik. En av de svenska lärarna 

framhävde då att hon medvetet undviker att avslöja sin egen ställning i frågan.7 Den typen av exempel 

för att förtydliga bilden av svenskar som neutrala blir relevant för denna studie då Rydberg ger läsaren 

en viss indikation på ett generellt beteende bland svenska lärare. I en kontext där det kan ställas direkt i 

kontrast till lärare i andra länder sticker det generella svenska beteendet ut.8 Denna studie bygger på 

röster från svenska verksamma lärare och deras agerande kring kontroversiella frågor vilket utvidgar 

																																																													
5 Rydberg, Christian, Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman, Licentiatavhandling Malmö: Malmö 
universitet, 2018, Malmö, 2018, s. 150 
6 Ibid, s.174 
7 Ibid 
8 Ibid, s.174-175 
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denna eventuella generaliserade bild9 och kan dessutom addera ytterligare röster kring lärares eventuella 

ställningstagande i sådan undervisning.  

Även på den internationella kartan kan man återkommande stöta på ämnet genom åren. 1984 skriver 

Robert Stradling en artikel med namnet The teaching of Controversial Issues. An evaluation.10 Verket 

skapade många ringar på vattnet, särskilt i samband med hans förklaring på hur man kan definiera 

kontroversiella frågor, vilket kom att citeras återkommande genom åren. Stradlings text vänder sig till 

lärare och poängterar att begreppet kontroversiella frågor är dynamiskt och i skolmiljö dessutom 

beroende av flera olika ramfaktorer såsom klassens sammanhållning, klassrum, elevernas mångfald och 

dylikt. Den huvudsakliga poäng som förs i Stradlings text har därför (trots åren som gått) i många 

avseenden inte förändrats, då vissa värden är konstanter, och rentav befästs ännu mer. Till exempel har 

mångfalden i samband med globalismen snarare ökat, och det mediala flödet och dess relation till 

internet har också inneburit möjlighet till större informationsflöde. Det gör Stradling relevant även idag. 

2002 skriver Diana Hess och Julie Possfelt How high school students experience and learn from the 

discussion of controversial public issues.11 Hess kommer att bli en ledande röst inom det internationella 

forskningsläget kring kontroversiella frågor och dess plats i skolans värld och är relevant då resultatet 

pekar ut styrkor och svårigheter på ett internationellt plan som är gemensamt med den svenska 

kontexten, både då och nu. 

2006 publicerar Oxfam GB en slags guidetext med namnet Teaching controversial issues.12,13  Texten är 

en slags kort guide i hur man som lärare kan gå tillväga vid hanterande av kontroversiella frågor i 

utbildningssyfte. Texten är kort och koncis men är ändå en kraftansträngning för att på ett överskådligt 

sätt möjliggöra lättillgänglig information vid behov. Läget har knappast förändrats idag då 

kontrovershantering och undervisning kring kontroversiella frågor fortfarande är en del av lärares 

vardag. Därför är texten relevant att lyfta som ett tydligt exempel kring strävandet i att skapa större 

tillgänglighet för lärare i ett annars relativt svårhanterligt område. 

2009 publiceras Teaching Controversial Issues in the Social Studies: A Research Study of High School 

Teachers av Jeff Byford, Sean Lennon och William B. Russell.  Byford m.fl. poängterar här hur lärare 

genom olika strategier kan öka tendenserna till elevengagemang, analyserande och kritiskt tänkande.14 

Författarna menar att de utmaningarna som lärare står inför i avvägandet för hur de ska genomföra 
																																																													
9 Vilket är beroende av läsarens tolkning  
10 Stradling., Robert., The teaching of controversial issues. An evaluation., Educational Review, vol. 36., no.2., June 1984, 
s.121-129 
11 Hess, Diana., Possfelt., Julie., How high school students experience and learn from the discussion of controversial public 
issues, Journal of Curriculum and Supervision, vol.17, no. 4., s.283-314  
12 Oxfam GB, Oxfam Development Programme, Teaching controversial issues, Global citizenship guides, 2006  
13 Oxfam GB publicerar återkommande guidetexter för lärare genom åren.  En nyare variant finns även från 2018 med 
namnet Teaching controversial issues – a guide for teachers, Oxfam GB, 2018 
14 Byford, Jeff., Lennon, Sean., Russel, B., William., Teaching Controversial Issues in the Social Studies: A Research Study 
of High School Teachers., The clearing house: A journal of educational stategies, issues and ideas, vol. 82., 2009, s.165 
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undervisning om kontroversiella frågor bidrar till att lärare aktivt undviker det. De lyfter att det kan ha 

samband med skolornas policy som försvårar tillvägagångssättet, då det råder meningsskiljaktigheter i 

hur det ska göras, men även att avsaknaden av kontroll av vad som kan ske i klassrummet bidrar till att 

lärare inte arbetar med det.15 	

Byford m.fl. lyfter även tidigare resultat som pekar på hur lärare finner vissa områden obekväma att 

arbeta med, bland annat frågor som berör sexuell läggning, sexuella trakasserier eller religiös 

tillhörighet.16 Författarna belyser hur det i en observation av åttonde och tiondeklasser (utifrån det 

amerikanska skolsystemet) framkom att kontroversiella frågor knappt uppkom som samtalsämnen i 

skolan. Istället använde lärare läromedel, strikta instruktioner, eller memorerande övningar där öppna 

samtal kring kontroversiella frågor undveks.17  Byford, Lennon och Russell ställer sig här kritiska till 

den typen av undervisning rörande ämnet och intervjuade således 67 högstadielärare via frågeformulär. 

Lärarna var aktiva i klasser mellan årskurs 9-12 (utifrån det amerikanska skolsystemet). Varje skola 

hade runt 2000 elever eller fler och av resultatet framgick det att ungefär 73 % av de tillfrågade ställde 

sig positiva till att kontroversiella frågor är viktigt för elever att arbeta med och att det inte bör 

exkluderas från undervisningen.18 Resultatet indikerade i sin helhet att lärare ansåg att samtal kring 

kontroversiella frågor både var utvecklande för eleverna och viktigt, men att de kände sig osäkra i hur de 

själva skulle genomföra det praktiskt.19 Lärarstudien Byford m.fl. här genomför utgår från 

frågeformulär, varpå lärarna inte kunde utveckla sina resonemang mer än vad ramarna tillät. Det skapar 

en intressant kontrast till denna studie som genomförs i svensk kontext, med en annan metod, där 

intervjuer kan skapa möjligheter till en mer utförlig bild av vad lärare bär på för känslor, attityder och 

syn kring undervisning rörande kontroversiella frågor.  

2018 skriver utbildningsfilosofen Emily Robertson i tidskriften Democracy and education en text med 

namnet Teaching controversial issues in American schools. I sin text klargör även hon att 

undervisningen kring kontroversiella frågor inte är särskilt lätt utifrån det nationella läget i USA. 

Robertson beskriver hur lärare förlorat sina jobb, blivit degraderade, eller på andra sätt straffade för sina 

metoder och arbetssätt i arbetet med kontroversiella frågor. Hon granskar därför de olika skydd som 

finns för lärare i det arbetet, då många skolor har uttryckt arbetet kring kontroversiella frågor som ett 

specifikt mål.20 Robertson lyfter att hon behandlar yttrandefriheten (free speech) och visar på 

komplexiteten i arbetet med kontroversiella frågor kontra nationens intresse. Som statligt anställda 

begränsas lärare av sina statliga uppdrag till skillnad från eleverna som kan pröva sina tankar. Därför 
																																																													
15 Byford, Jeff., Lennon, Sean., Russel, B., William., Teaching Controversial Issues in the Social Studies: A Research Study 
of High School Teachers., The clearing house: A journal of educational stategies, issues and ideas, vol. 82., 2009, s.165 
16 Ibid, s.166 
17 Ibid 
18 Ibid, s.167-169 
19 Ibid, s.169 
20 Robertson, Emily., Teaching controversial issues in American schools., Democracy and education. vol.26, issue. 1, 2018, 
s.2 
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menar hon att lärare har ett ansvar att föra ett demokratiskt samtal och skapa ett klimat för gynnsamma 

debatter.21 Hennes text talar tydligt för ämnets komplexitet där det inte enbart handlar om att bemöta 

elever rätt på ett så optimalt sätt som möjligt, utan även att förhålla sig till statliga intressen som 

möjligen kan begränsa undervisningsformerna och samtalen. 

I en värld fylld av mångfald är denna text viktig att poängtera parallellt med den svenska kontexten. 

Elever från olika delar av världen kan mycket väl vara präglade av just en sådan förhållning, en 

undervisning styrd av nationella intressen, där vissa kontroversiella samtal tillåts luftas i klassrummet, 

och andra inte. Robertson visar här på svårigheterna i att vara lärare och stå inför avgörandet för vad 

som får, bör och ska behandlas och vad som förbises. Detta sammanfaller väl med denna studie då den 

etniska och kulturella mångfalden i klassrum är ett faktum snarare än ett undantag i dagens svenska 

gymnasieskola. Därför är det också fullt möjligt att olika bakgrundsfaktorer såsom tidigare skolgång 

både inom och utanför landet kan påverka elevers vanor kring vad som är acceptabelt eller 

kontroversiellt och inte. Robertsons poäng om skolans statliga uppdrag som eventuella hinder för 

undervisning av frågor kan mycket väl antas i svensk kontext, då gränsen för vilka tankar eleverna får 

möjlighet till att utveckla och förhindras yttra ibland kan vara diffusa. 

2.1	Forskningssammanfattning	
	

Gemensamt för alla publikationer är kärnan som gör texten möjlig: kontroversen. Att blicka mot 

kontroverser i skolans värld och dess plats i undervisning går att göra på olika sätt, vilket framträder vid 

granskandet av författarnas olika texter nämnda ovan (exklusive Lars Östman 1995, som snarare berörde 

kontroverser utifrån ett delaktighetsperspektiv). Det finns mycket här som pekar på att ämnets existens 

och dess uppenbara fortsatta intresse från vetenskapsvärlden troligtvis kommer fortsätta utvidgas, 

undersökas och problematiseras. Sannolikt både globalt och lokalt. Ämnet kan ses som svårdefinierat, 

för vad är egentligen kontroversiella frågor? Utifrån samtliga texter framgår det tydligt att det är 

beroende av kontext, men även att synen på hur man som lärare kan eller bör hantera det skiljer sig. 

Oxfams guidande text förutsätter trots sin överskådlighet att scenarier är statiska, vilket Robert Stradling 

redan 1984 fastställer som svårt, om inte omöjligt på grund av alla variabler som kan påverka. Rydberg 

utvidgar området rörande kontroversiella frågor till att beskriva det som samhällsdilemman och ger nya 

perspektiv på hur man kan förklara kontroversiella frågor.  

Återigen tyder det på att ämnet har en bredd. Både innanför och utanför Sverige. I samband med en ökad 

mångfald där olika världsbilder möts skapas också meningsskiljaktigheter. Att skapa innehåll kring de 

debatter som kan uppstå och använda det som undervisningsmöjligheter är en utmaning. Men 

gemensamt för alla texter är en tilltro till lärares progression gällande didaktik, kontrovershantering, och 
																																																													
21 Robertson, Emily., Teaching controversial issues in American schools., Democracy and education. vol.26, issue. 1, 2018, 
s.2	
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saklighet. Allt detta ligger till grund för denna studie där lärare idag får ge sin bild av hur de upplever 

arbetet med kontroversiella frågor i klassrummet. Studien lutar sig mot det tidigare skrivna och söker 

samband såväl som olikheter. Det är tydligt att kontroverser är en del av lärares profession, men hur de 

själva ser på det presenteras i resultatet.	  
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3. Teoretiskt ramverk 
Kontroversiella frågor är kontextbundna. I ett sekulärt protestantiskt land som Sverige kan exempelvis 

religiösa frågor ha en annorlunda laddning i jämförelse med det katolska Italien. Religiositet i generella 

drag skulle eventuellt innefatta större (kontroversiell) laddning i ett land där religiositet präglar 

samhället i högre utsträckning än i svensk kontext. Innehåll och kontext är betydande faktorer för 

mottagandet och reaktionen på det avsända. Detta uttrycks väl i den svenska forskningen som framförs 

av Ljunggren m.fl. i Kontroversiella frågor – om kunskap och politik i samhällskunskapsundervisningen.  

I ett citat i bokens inledning beskriver författarna kontroversens natur träffande: ”Själva kontroversen 

ligger alltså i att olika uppfattningar konkurrerar, inte bara om en frågas svar eller lösning, utan också 

hur den ska värderas och tillmätas betydelse.”.22 Det blir här tydligt att kontexten, innehållet och 

mottagandet är länkar i en kedja och utgör fundamentet för vad som uppfattas som en kontroversiell 

fråga och inte. Då denna studie har ett fokus på undervisning i den svenska gymnasieskolan kring 

kontroversiella frågor är kontexten därför av vikt att belysa. Den svenska forskningen blir således även 

relevant att understryka och fungerar som verktyg för arbetet i denna studie.  

3.1.	Vad	är	kontroversiella	frågor?	
	

I en egen översättning tar författarna Ljunggren, Englund och Unemar Öst avstamp ur Robert Stradlings 

definition kring kontroversiella frågor: ”Frågor som djupt splittrar ett samhälle, som genererar 

motstridiga förklaringar och lösningar baserade på alternativa värdesystem, betraktas som 

kontroversiella”.23,24 Jag delar uppfattningen med Ljunggren, m.fl. gällande denna avgränsning kring 

vad som utgör kontroversiella frågor och anser att det är relevant. Definitionen ligger således till grund 

för arbetet.  

Trots att det är fastslaget att kontroversiella frågor är beroende av olika sidor som går i polemik kan man 

även utvidga begreppet ytterligare. Det som anses kontroversiellt är även kontextuellt bundet, och 

beroende av faktorer som tid, kontext eller geografiskt område. Det blir särskilt tydligt vid granskandet 

av en fråga som än idag skiljer sig starkt bland olika läger, såsom narkotikaklassning. I vissa kontexter 

handlar det om en etisk grund, i andra är det grundat på ett religiöst fundament, och en tredje part kan 

yrka vetenskapliga grunder som anledning till åsiktsbildning. Tydligt är att åsikter och orsaker till dessa 

kan skifta. Ett påtagligt exempel i samtiden är hur den tidigare illegala drogen cannabis blev legaliserad 

																																																													
22 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s.12 
23 Ibid, s.19 
24 Originalet finner läsaren på sida 121 i The teaching of controversial issues. An evaluation., Stradling., Robert., Educational 
Review, vol. 36., no.2., p., 121-129, June 1984 
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17 oktober 2018 efter ett 95 år långt förbud i Kanada.25 Skiftet är ett betecknande exempel på 

kontroversiella frågors beroendeställning till kontext, tid och geografiskt område. Landets politiska 

skifte som möjliggjort omvärderingen i frågan sammanfaller i skrivande stund inte alls med det svenska 

politiska läget, och ringa tecken tyder på radikala förändringar kring frågan i Sverige inom den närmsta 

tiden. 

Som lärare krävs, rimligtvis, en medvetenhet av vad som kan uppfattas som kontroversiellt och inte, och 

hur samhällsskiften bidrar till förändrade diskurser om olika frågor. Ljunggren m.fl. uttrycker det 

passande i en passage då de uttrycker: ”Det första en lärare har att ta ställning till är alltså vilka frågor 

som rimligen bör hanteras som kontroversiella.”.26 Narkotikaklassning skulle troligtvis kunna räknas 

som en kontextberoende fråga, vilket avgör hur läraren pratar om det i klassrummet.  

Författarna skriver om undervisningen kring kontroversiella ämnen och frågor i skolan utifrån en svensk 

kontext och jämför det med det internationella studiet Controversial issues education.  Ljunggren, m.fl. 

presenterar Diana Hess, betydande forskare inom fältet, och framför hennes distinktion av kontroversen 

och dess framställningsform. Hess som ursprungligen talar om fyra kategorier som hon menar möjliggör 

effektiv kategorisering av en kontrovers avgränsas av författarna till tre. Det fjärde steget av distinktion 

menar författarna ha en överflödig funktion samt bristfällig utformning, särskilt med hänsyn till svensk 

kontext. Därför motiverar Ljunggren, m.fl. att en kontrovers mer effektivt kan beskrivas utifrån Hess tre 

steg.27  

Stegen beskrivs först med författarnas svenska översättning för att sedan i parentes benämnas med sin 

ursprungliga titel. Det första av Hess steg syftar till att man ska benämna det ämne (topic) man vill 

observera. Det andra innefattar det problem (problem) som kan sammankopplas med ämnet. I det sista 

steget, steg tre, formuleras en eller flera frågor (issues) som kan tas ur problemet.28  

Hess bryter ned kontroversen i beståndsdelar vilket kan skapa en ordning i en debatt som annars lätt kan 

bli infekterad där delar blandas och diskuteras samtidigt. Dessa tre steg kan användas vid granskandet av 

arbetet med kontroversiella frågor. 

Hennes definition av kontroversiella frågor utvecklas ytterligare i boken Controversy in the classroom: 

The democratic power of discussion från 2009. I en utläggning om kontroversen preciserar Hess 

kontreversen med distinktionen politiskt kontroversiella frågor (min översättning). Hon beskriver det 

enligt ”I define controversial political issues as questions of public policy that spark significant 

																																																													
25 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-legaliserar-kanada-cannabis-det-har-behover-du-veta , hämtad 16/11-2018, kl.13.35	
26 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s. 13 
27 Ibid, s.14 
28 Ibid, s.13 
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disagreement.”.29 Hon fortsätter vidare ”Controversial political issues are open questions, meaning 

multiple and often strikingly different answers that are legitimate – even though people frequently have 

strong held and well-reasoned opinions about which answer they prefer.”.30 Hon förklarar att hon 

tidigare använt termen controversial public issues i syfte av att betona kontroversiella frågor i 

beroendeställning till en allmänhet (public). Den senare utvecklingen av användandet political förklarar 

Hess är bundet till den politiska apparaten där en demokrati tillåter meningsskiljaktigheter och därför 

utgör grunden för att kunna skapa kontroverser.31 

Demokrati som grundläggande för att kontroversiella frågor ska kunna uppstå kan tyckas tämligen 

rimligt. Att det ska finnas ett utrymme som tillåter meningsskiljaktigheter är elementärt, vilket även 

Hess redogör för. Hon sträcker sig även så långt att hon döper ett av sina kapitel i boken till Why 

democracy demands controversy. I svepande utläggning om kontroversiella frågor och demokrati skriver 

hon:  

[…] there is an intrinsic and crucial connection between the discussion of controversial political issues, 

especially among people with disparate views, and health of the democracy. This is so because 

participating in political discussion can have two powerful effects: it makes people more politically 

tolerant and it causes them to learn more about important issues.32 

Hess gör anspråk på en kausalitet mellan demokrati (särskilt i form av att ha möjlighet till olika 

tyckanden) och kontroversiella politiska frågor. Hon utvidgar här vad kontroversiella frågor innebär 

genom att understryka att en välmående demokrati är en demokrati där människor samtalar med 

varandra oavsett motsättningar, där samtalen kan leda till ökad politisk tolerans och kunskap om olika 

viktiga frågor. Demokratins natur (som bygger på ett kollektiv med röster och åsikter) främjar 

åsiktsfrihet, vilket i sin tur breder väg för meningsskiljaktigheter och tvära poler.  

Även Christian Rydberg behandlar området och är relevant i sammanhanget i samband med sin 

licentiatavhandling från 2018. Avhandlingen är ny och därför också en aktuell röst från samtiden. Hittills 

har kontroversiella frågor och dess natur beskrivits med en övergripande förklaring; sådant som skapar 

meningsskiljaktigheter i den allmänna diskursen kan beskrivas som kontroversiellt. Rydberg ger dock en 

annan beteckning för att beskriva dessa typer av meningsskiljaktigheter, vilket enligt honom skulle 

kunna vara samhällsdilemman.  

																																																													
29 Hess, Diana E., Controversy in the classroom: the democratic power of discussion, Routledge, New York, 2009, 
[Elektronisk resurs], s.37 
30 Ibid, s.38 
31 Ibid 
32 Ibid, s.12 
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Samhällsdilleman kan förklaras som frågor som i sin natur besitter olika poler utan att egentligen 

erbjuda några definitiva sanningar i form av någon slags ”mittenväg” som är den rätta.33 Rydbergs 

titulering anknyter till Ljunggren, Unemar Öst och Englund och han menar att samhällsdilemman kan 

vara just den diffusa gråzon mellan politiskt laddade frågor och det vetenskapligt laddade, vilket gör att 

det flyter samman.34 Kontroversen, eller kontroversiella frågor rättare sagt, kan utifrån detta även vara 

synonymt med termen samhällsdilemman.  

3.2	Att	hantera	kontroversiella	frågor	i	klassrummet	
	

Det framgår tydligt att kontroversiella frågor uppstår i klassrummet utifrån kontext, innehåll och 

mottagande. Klassrummet kan ses som en plats där samhällets olika delar möts. Därför är det också till 

viss del omöjligt i förväg att veta huruvida undervisningen kommer mynna ut i meningsskiljaktigheter i 

klassrummet, eller inte. Förvisso kan läraren utifrån sin vetskap om elever, samhällsdiskurser, och 

exempelvis geografiskt läge uppskatta en föraning om vissa ämnens laddning. Att anta ett definitivt 

resultat vid något ämne är dock omöjligt. Kontroverser kommer uppstå i klassrummet, vid något tillfälle, 

och huruvida det får ett stort omfång eller inte kan delvis vara beroende av lärarens roll i 

händelseförloppet. Likt Diana Hess stipulerar kan kontroversiella frågor frodas där 

meningsskiljaktigheter tillåts, något vilket demokrati i sin natur erbjuder. Att bemöta oliktänkande 

istället för att avfärda kan vara en elementär metod för att uppnå ett öppet klassrumsklimat, men hur? 

Det för tankarna till hur Englund skriver: ”Vilket utrymme och vilka möjligheter bör ges för de 

studerande att ta plats och kunna fungera som demokratins kommunikativa subjekt?”.35 

Då denna studie bygger på intervjuer med lärare där samtligas klassrum ändrats över tid36 (särskilt i 

samband med Syrienkriget och flyktingkrisen 2015) spelar klassrummets mångfald en betydande roll 

rörande kontroverser som uppstår i klassrummet. Majoriteten av lärare får ta hänsyn till det nuvarande 

kulturella utbudet i klassrummet och agera därefter. Detta är något som även Carsten Ljunggren lyfter 

kring hanterandet av kontroversiella frågor i klassrummet i ett avsnitt där han refererar till en 

dokumenterad diskussion ur ett klassrum. Diskussionen mynnar ur ett scenario från en gymnasieskola i 

västra Sverige där två tidigare elever har omkommit när de stridit för terroristorganisationen Islamiska 

staten (IS).37 I diskussionen som förs mellan tre elever ställer sig två elever direkt avfärdande till IS och 

den tredje eleven söker förmildrande omständigheter som kan förklara agerandet. De två eleverna går då 

i direkt polemik mot den tredje eleven och ifrågasätter dennes eventuella stöd för IS. Till diskussionen 
																																																													
33 Rydberg, Christian, Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman, Licentiatavhandling Malmö: Malmö 
universitet, 2018, Malmö, 2018, s.30-32 
34 Ibid, s.31  
35 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s., s.194 
36 I olika grad, vilket framgår mer vid läsning av avsnitt 5. 
37 Klassificeringen utgår från Nationalencyklopedin: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/islamiska-
staten, hämtad 10/1-2019, kl.15.05 
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kopplas två lärare in, den första som tillåter diskussionen ta plats, och den andra läraren som ifrågasätter 

elevernas information och efterfrågar källhänvisning.38 Ljunggren menar att skillnaden på lärarnas 

inställning till situationen är viktig att belysa. Den första lärarens agerande bygger på det fria samtalet 

som väg för social intelligens och den andra situationen grundas på lärarens problematisering av 

diskussionen genom att efterfråga källhänvisning, alltså epistemologiskt inriktad. Ljunggren uttrycker att 

eftersom skolan blivit en mer mångkulturell plats bör lärare inte heller räkna med att de 

verklighetsbeskrivningar och nyhetsflöden som undervisningen bygger på kommer att bli accepterade av 

eleverna som om de vore en homogen grupp.39 

Ljunggren menar att då elever delar ett gemensamt offentligt rum, det vill säga klassrummet, där 

information fördelas jämlikt måste människor mötas och konfronteras med oliktänkande.40 Det offentliga 

rummet är en term som han använder för att beskriva en plattform där möten mellan samhällets olika 

nyanser möts, i detta fall klassrummet. I de möten som oundvikligen sker (då samtliga medborgare är 

ålagda en obligatorisk nioårig skolgång) har läraren en betydande roll då hen är ansvarig i hur 

undervisningen formats. Läraren är också ansvarig för utifrån vilka motiv hen bedriver undervisningen.41 

Trots att gymnasiet inte är obligatoriskt är det rimligt att hävda att det offentliga rummet även omfattar 

gymnasieskolan då majoriteten av samhällsmedborgarna i Sverige fullföljer gymnasial utbildning, 

utöver den obligatoriska grundskolan.  

Samhällskunskap som ämne menar Ljunggren är betydande i samband med det offentliga rummets 

utbyten av idéer, tankar och information eftersom undervisningen kan sammankoppla elevers kunskaper 

om världen med viljan av att vara en del i den.42 Genom avväganden av hur lärare väljer att utforma sin 

undervisning och att aktivt utmana elever till att tänka kritiskt och ta del av oliktänkande menar 

Ljunggren att samhällskunskapsundervisning kan berika elever och därför också samhället.43 

I kontrast till detta lyfter Rydberg ett annat perspektiv i sin avhandling då han beskriver en problembild 

(i vilket han hänvisar till både Hess och Ljunggren m.fl.) gällande förekomsten av att hämmade yttringar 

kring samhällsdillemman i klassrummet. Han beskriver hur samtal kring samhällsdilemman kan styras 

av hur elever inte vågar yttra något som de vet går emot vad läraren står för.44 Rydbergs utläggning kan 

kopplas till Ljunggren då mötet i det offentliga rummet kan vara starkt påverkat av detta. Balansgången i 

tillvägagångssätt kan vara knivig som lärare och Rydberg instämmer i Hess argument om att fullkomlig 

																																																													
38 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s.38-39 
39 Ibid, s.39 
40 Ibid, s.29, s.40 
41 Ibid, s.30 
42 Ibid, s.40 
43 Ibid 
44 Rydberg, Christian, Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman, Licentiatavhandling Malmö: Malmö 
universitet, 2018, Malmö, 2018, s.175-176 
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neutralitet i lärarskapet är omöjligt.45 Han menar att elever kan bli konfunderade av ett uppmuntrande 

kring att utveckla sina resonemang samtidigt som läraren själv föregår med ett starkt neutralt 

ställningstagande som exempel. Genom att läraren säger tydligt vad hen står för menar han att man 

förvisso (eventuellt) kan motverka detta. Han understryker samtidigt att hans resultat pekar på att lärares 

neutralitet inte enbart grundar sig i didaktiska avväganden, utan även kan bero på saker som elevernas 

föräldrar.46  

Han uttrycker det: ”För att inte riskera att komma på kant med någon förälder kring något kontroversiellt 

ämne kan detta medföra att läraren på ett överdrivet sätt håller inne med sina åsikter, även om denne 

egentligen har en stark åsikt i frågan”.47 Rydberg visar här något som är viktigt att lyfta i sammanhanget 

vid kontroverser i klassrummet, nämligen dualismen både i elevers eventuella rädslor för att yttra något 

som går i polemik med lärarens karaktär, samt lärarens farhågor för ett avslöjande som kan få 

konsekvenser både i och utanför klassrummet. Då hanterandet av kontroversiella frågor i klassrummet 

kan tolkas utifrån lärares inställning till arbetet är detta även relevant att lyfta. Det är fullt rimligt med 

sådan förhållning att anta att lärare både drivs av didaktiska avväganden för att uppnå god undervisning, 

samt personliga självbevarelsedrifter. Dessa kan fungera som incitament kring neutrala 

ställningstaganden. 

Rydberg lyfter dessutom att hur lärare för sig i bemötandet av elevernas uttryck i undervisning kring 

kontroversiella frågor kan vara grundat i vad man har för avsikter. Vill läraren arbeta med 

resonemangsträning och argumentationsteknik kan denne fokusera på hur eleverna uttrycker sig i en 

kontroversiell fråga. Vill de däremot träna på innehållet i frågorna såsom saklighet och fakta, faller 

fokus på vad eleven säger.48 Det första beskriver Rydberg som epistemologiprincipen, alltså 

utvecklingen av elevernas förmågor att kunna argumentera och tänka kritiskt. Det andra kallar han för 

det offentliga rummets princip, vilket då rör sig om innehållet och dess koppling till frågorna. Genom att 

bruka dessa två principer kan man eventuellt klargöra hur lärare positionerar sig i sin hantering av 

kontroverser i klassrummet. 

3.2.1	Styrdokumenten	och	kontroversiella	frågor	
	

Som lärare är yrket förankrat i skolans styrdokument. I styrdokumenten nämns att 

samhällskunskapsämnet ska syfta till att eleverna fördjupar och breddar sina kunskaper om människors 

livsvillkor, med förhållning till samhällsfrågor.49 Undervisningen ska tillgodose elever med färdigheter 

																																																													
45 Rydberg, Christian, Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman, Licentiatavhandling Malmö: Malmö 
universitet, 2018, Malmö, 2018, s.175-176 
46 Ibid	
47 Ibid, s.176 
48 Ibid, s.181 
49 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen, 2011, s.143	
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för att aktivt delta i samhällslivet.50 Vad som är samhällsfrågor specificeras inte, vilket kan tolkas som 

att avgörandet ligger hos yrkesutövarna. Styrdokumenten uttrycker dock att frågor som berör demokrati, 

makt, mänskliga rättigheter eller jämställdhet är områden som elever ska utveckla kunskaper inom.51 

Kontroversiella frågor kan som tidigare nämnt beskrivas som både samhällsdilemman (enligt Rydberg) 

och som politiskt kontroversiella frågor (enligt Hess) vilket sammanfaller väl med styrdokumentens 

ämnesbeskrivning som samhällskunskapslärare åläggs arbeta utifrån.   

3.2.2	Tre	perspektiv	gällande	kontrovershantering	
 

Englund skriver i sitt kapitel i Kontroversiella frågor – om kunskap och politik i samhällsundervisningen 

om nödvändigheten av kontrovershantering i skolan med koppling till samhällskunskapsämnet. Han 

beskriver där tre perspektiv för att närma sig området. Det första har att göra med historiska perspektiv, 

och berör hur samhällskunskapsämnet har varit tidigare och hur det är idag.52 Det andra är av didaktisk 

natur, och har att göra med hur kontroversers plats i skolan kan användas som ett lärtillfälle, utifrån 

uppföljning vid spontana kontroversers uppkomst och vid planerad kontrovershantering. Det sista berör 

utbildningspolitiska perspektiv där Englund ställer frågan om varför kontrovershantering i skolan inte 

fått en legitim plats i skolans värld trots dess, enligt honom, uppenbara kapacitet till vad han kallar 

”medborgerlig demokratikompetens”.53 

I logisk ordning är det relevant att granska historiska perspektiv där Englund menar att det länge varit en 

patriarkal samhällsuppfostran som dominerat i den svenska skolans värld och att skolan präglats av ett 

avståndstagande från politik.54 I samband med skolreformerna 1918-1919 kunde läroböcker för dåtida 

ämnet medborgarkunskap (i den så kallade fortsättningsskolan) lyfta dåtidens kontroversiella politiska 

situationer.55 Kontroversiella ämnen förblev dock tämligen dolt för de övriga lägre samhällsskikten fram 

till andra världskriget då skolkommissionen menade att kontroversiella frågor inte längre skulle döljas 

eftersom det då ansågs vara en rättighet att få saklig upplysning om samhälleliga frågor.56  

Det tyder därför på att kontroversiella frågor, det vill säga oliktänkande som skapar laddade 

motsättningar, tidigare har varit tämligen separerat inom skolan till att sedan bli en grundläggande 

rättighet. I samband med andra världskriget är det också nämnvärt att behovet av transparens och 

möjligheter till uttryck ansågs överväga det tidigare aktiva separerande av kontroversiella frågor i 

skolan. Behovet kom ur lärdomar från världskriget, och ansågs därför vara så viktigt att det därefter 

																																																													
50 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen, 2011, s.143 
51 Ibid 
52 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s.187	
53 Ibid 
54 Ibid, s.188 
55 Ibid 
56 Ibid 
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krävdes att elever skulle bli sakligt informerade om samhällsfrågor. Denna typ av förhållning tycks inte 

helt olik dagens styrdokument.57 

Om man då blickar mot Englunds nästa perspektiv, det didaktiska, blir det därför också viktigt att ställa 

sig frågan varför det är viktigt att bemöta kontroverser i klassrummet? Delvis kan det som Englund 

nämner, ha att göra med att fånga tillfällets möjligheter till elevengagemang, men kan även vara en 

avvägning för läraren att ta ställning till huruvida ämnet är lämpligt i kontexten eller ej.58 Som lärare kan 

man både styra innehållet i undervisningen i bildningssyfte mot laddade frågor som kommer skapa 

motsättningar och oppositioner i klassrummet, men även den oplanerade kontroversen är en reell faktor 

som med största sannolikhet kommer inträffa. Särskilt i ämnet samhällskunskap i samband med dess 

omfång. Englund beskriver att man som lärare kan skapa en diskursiv situation, alltså beskriva och 

precisera olika synsätt angående den kontrovers som uppstått.59  

Genom att eleverna får ta del av den diskursiva situationen kan de också delta engagerat genom sin 

förståelse för de olika synsätten som ämnet innehåller. Englund erkänner att elever inför en kontrovers 

besitter känslor, värderingar och kunskaper som alla samverkar och uttrycker: ”Rimligen bör alla 

studerande försättas i sådana dilemmabetonade situationer då och då under sin skoltid för att uppleva 

och genomleva demokrati”.60 Han menar här att styrkor i arbetet med kontroverser i klassrummet kan 

sammankopplas med skolans demokratiska uppdrag. Undervisningen och insikten om en kontrovers 

olika sidor kan utifrån det här medföra att eleverna bildas i demokrati, likväl som pröva sina egna 

tankeled och utveckla saklighet. Kontroversens didaktiska styrkor, framförallt samtalet om det laddade 

ur olika perspektiv kan här motiveras som viktig i samhällskunskapen. 

Det sista perspektivet, det utbildningspolitiska, har att göra med huruvida kontrovershantering och 

arbetet med kontroversiella frågor kan anses vara mer ålagt studieförberedande gymnasieprogram än 

yrkesförberedande.61 I en utläggning beskriver Englund hur samhällskunskapsämnets framväxt i Sverige 

under 1970-80 talet präglades av en viss separatism i fråga om styrdokumentens uppmaning till hur man 

skulle arbeta. Man särade nämligen på arbetet kring kontroversiella frågor i yrkesförberedande och 

studieförberedande program. I ett citat av Lena Johansson från 1970 i låginkomstutredningens 

publikation Utbildning: resonerande del kan tankesättet tydliggöras: 

Att ge den blivande eliten en viss träning i kritiska tänkesätt är fördelaktigt; det är de som skall stå för 

samhällets förnyelse, och man måste ha en vid marginal för avvikande tänkesätt, om några konstruktiva 

tankar skall komma fram. Att däremot ge majoriteten av medborgare tillfälle till ett mer systematiskt 

																																																													
57 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen, 2011, s. 143	
58 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s.194	
59 Ibid 
60 Ibid, s.195 
61 Ibid, s.197-199 
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ifrågasättande är farligt för dess stabilitet; för grund-, fack-, och yrkesskoleeleverna läggs därför tonvikten 

vid att lära sig acceptera, medan för gymnasister och universitetsstuderande en något större tonvikt kan 

läggas vid att lära sig ifrågasätta.62 

Englund som gör avstamp i citatet poängterar att detta ger prov på tankar som förekom 1970. I samband 

med förändringarna i styrdokumenten 2011 kan detta problematiseras återigen då en tydlig separation 

mellan yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram förekommer. De yrkesförberedande 

programmen innefattar 50-poängskurser vilket är hälften i omfattning i jämförelse med de 

studieförberedande programmen. Särskiljandet av ämnet i yrkes- och studieförberedande 

gymnasieprogram kan utifrån Englunds resonemang ifrågasättas då de tidigare perspektiven både 

belyser en viss vikt vid transparens i ämnet, men även färdigheter som arbetet kring kontroversiella 

frågor kan utveckla hos elever. I en uppdelning av samhällskunskapskursen kan därför eventuella 

fördjupningar bli en tidsfråga som påverkar möjligheterna i yrkesinriktade samhällskunskapskurser. 

Skolan ska tillgodose elever med en jämlik utbildning, vilket utifrån Englunds belysande av den 1970-

talssynen på uppdelning mellan utbildningsformer uppenbart kan användas för att problematisera dagens 

läge. 

3.3	Begreppssammanfattning	
	

Det teoretiska ramverket ovan ligger till grund för vidare analys utgör en betydande del av denna studie. 

Begreppen som lyfts används för att tolka datan som framkommer i resultatet. Det rör både Hess tre steg 

av vad en kontrovers är,63 liksom Rydbergs samhällsdilemman som berör hur man kan definiera 

kontroversiella frågor och således arbeta med det därefter.64 Vidare begrepp sammanfattas nedan för att 

sedan användas i analysen: 

Ljunggrens bruk av det offentliga rummet handlar om den plattform där möten olika delar av samhället 

möts. Han beskriver den platsen som klassrummet.65 

Rydberg lyfter två perspektiv som han titulerar med olika begrepp. Det ena är resonemangsträning och 

argumentationsteknik och handlar om hur elever uttrycker sig i en kontroversiell fråga. Han kallar det 

för epistemologiprincipen. Det andra kallar han för det offentliga rummets princip och handlar om vad 

eleverna säger, och har ett fokus på innehåll, saklighet och fakta.66 

																																																													
62 Johansson, Lena, Utbildning: Resonerande del, Stockholm: Allmänna förlaget, Stockholm, 1970, s.24 
63 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
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64 Rydberg, Christian, Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman, Licentiatavhandling Malmö: Malmö 
universitet, 2018, Malmö, 2018, s.30-32 
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66 Rydberg, Christian, Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman, Licentiatavhandling Malmö: Malmö 
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Englund lyfter tre perspektiv på kontrovershantering. Det första är det historiska perspektivet och berör 

hur kontrovershantering i skolan vuxit fram.67 Det andra är det didaktiska perspektivet och handlar om 

eventuella styrkor och färdigheter arbetet med kontroversiella frågor kan utveckla hos elever.68 Det 

tredje och sista är det utbildningspolitiska perspektivet. Det rör skolans medvetna uppdelning av yrkes- 

och studieinriktade gymnasieprogram gällande utrymmet arbetet med kontroversiella frågor har i 

undervisningen.69 
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4. Metod 
Denna studie bygger på samtida röster från verksamma lärare inom skolan som i sin vardag möter och 

ser elevers mångfald och därför också får hantera de olika kontroverser som kan uppstå i klassrummet i 

samband med mötet. Kontroverser som både kan uppkomma mellan elever sinsemellan samt i relationen 

lärare-elev. Därför bygger metoden på kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån Alan Brymans 

Samhällsvetenskapliga metoder från 2018. Inför intervjuerna har respondenterna blivit informerade att 

det förväntas pågå mellan 30-60 minuter och att det sker på deras arbetsplats i avskild, tyst miljö. 

Samtlig metod tar språng ur Vetenskapsrådets God forskningssed från 2017.  

4.1	Reliabilitet	
	

Bryman tar avstamp i LeCompte och Goetz kring begreppet reliabilitet. Reliabilitet handlar om huruvida 

det undersökta kan upprepas och i vilken utsträckning. Bryman understryker även själv att en social 

miljö och sociala företeelser är omöjliga att replikera identiskt.70 Han redogör för två sätt att dela in 

reliabilitet, i intern och extern. Den externa beskrivs enligt att forskning som ska upprepa ett tilltänkt 

område bör tillgodose sig samma förutsättningar och gå in i samma roll för att kunna jämföras med den 

ursprungliga forskningen.71 Den interna däremot berör hur man som forskarlag ska tolka det som 

framkommer genom forskningens metod. Det interna bygger på ett kollektiv vilket fallerar i denna 

uppsats då den enbart är genomförd av en skribent. Den externa kan dock utvidgas då forskningen 

verkställs med etablerade metoder för att uppnå ett resultat som går att granska utifrån tidigare 

forskning.  

Denna studie utgår från tidigare svensk forskning, såväl som internationell, där lärares röster med 

koppling till klassrumskontext står i centrum. I svensk kontext, där flera tidigare nämnda forskare 

blickar mot kontroversiella frågor med tydlig kontakt till lärare och klassrum, blir därför den externa 

reliabiliteten grundläggande för att fortsatt forskning ska kunna bedrivas med liknande premisser. Trots 

det sociala mötets oändliga variabler som kan påverka resultatet och försvåra identisk forskning, nämnt 

ovan, har vetenskaplig praxis vidhållits för att skapa god tillförlitlighet. Detta har eftersträvas i denna 

studie i högsta möjliga grad.   

4.2	Validitet	
	

Validitet delas in i två sorter och handlar i generella drag om huruvida forskningen mäter det som man 

påstår sig mäta.72 De två olika typerna av validitet är intern och extern, där den interna berör att det ska 
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vara god kausalitet mellan forskarens observationer och det teoretiska stoffet som anknyts till detta. 

LeCompte och Goetz understryker att intern validitet är en styrka i kvalitativa studier och att den externa 

handlar om möjligheten till att generalisera resultat till andra miljöer och sociala situationer. Det senare 

kan ses som problematiskt i kvalitativ forskning, vilket även poängteras73, och är försvårad av det 

faktum att sociala miljöer är något flytande, dynamiskt, påverkat av många variabler. Just därför är det 

svårt att generalisera intervjuobjektens svar till andra miljöer. Trots det kan läsaren få en fingervisning 

av hur en del lärare upplever arbetet kring kontroversiella frågor i samhällskunskap. 

I detta fall är den interna validiteten hög då intervjun är målstyrd utifrån forskningsfrågorna. 

Intervjuobjekten besvarar det efterfrågade som är direkt knutet till forskningsfrågorna och därför också 

kan granskas genom det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. 

4.3	Urval	och	urvalsstorlek	
 

Med hänsyn till anonymitet presenteras urvalet generellt i skyddande syfte för att säkerställa hög 

anonymitet. Samtliga intervjuobjekt i denna studie återges därför med fiktiva namn. Respondenternas 

nuvarande arbetsplats redogörs ej för i högre grad än att poängtera huruvida intervjupersonerna är 

verksamma på studie- eller yrkesförberedande gymnasieskolor. Ålder och kön redogörs också för, samt 

verksamma år i yrket, medan preciserad region eller eventuella tidigare arbetsplatser ej redovisas. De 

tillfrågade lärarna är verksamma i västra Sverige, där samtliga har arbetat inom skolans värld i flera år. 

Då syftet är att generera svar från erfarna lärare är urvalet av intervjuobjekten därför målstyrt. Bryman 

uttrycker att målstyrda urval är baserat på vilka kriterier forskaren ställer för att de tillfrågade ska 

besvara forskningsfrågorna.74 Således är intervjuobjekten tillfrågade utifrån grundläggande kriterier 

såsom att de har en rimlig yrkeserfarenhet, samt är verksamma lärare i samhällskunskap som ämne. 

Initialt har mejlkontakt eller personlig kontakt etablerats med samtliga intervjupersoner för att informera 

om forskningsområdet och studiesyftet. Kontakten har delvis skett genom rekommendationer, samt 

personliga kontakter. 

Urvalets storlek begränsas till fem intervjupersoner. Tre intervjuobjekt är verksamma på ett 

yrkesförberedande gymnasium, och de resterande två på studieförberedande. Urvalet varierar även i 

form av vilka program som intervjupersonerna är verksamma i. Två lärare undervisar på IA-program, 

vilket är en typ av gymnasieförberedande undervisning för elever som läser upp betyg för att därefter 

lotsas in på ett nationellt program. IA-programmen är i detta fall belägna på en yrkesskola och eleverna 

har möjlighet att delta på nationella program och orientera sig yrkesmässigt. 

Samhällskunskapsundervisningen kan därför också vara riktad och anpassad därefter. Två av de 
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intervjuade lärarna är verksamma på nationella gymnasieprogram, en på ett yrkesgymnasium och den 

andre på ett studieförberedande gymnasium. Den sista intervjupersonen är verksam på en 

studieförberedande skola, men på ett specialinriktat program, anpassat för elever med Aspergers 

syndrom. Variationen av tillfrågade är tidsanpassat i enlighet med möjlighet till medverkan, samt 

beroende av deras tillgänglighet. Av dessa skäl tillhör respondenterna olika skolor och är verksamma på 

olika program. 

4.4	Kvalitativ	semistrukturerad	intervju	
 

En semistrukturerad intervju bygger på att forskaren har en slags intervjuguide att förhålla sig till vid 

intervjutillfället. Ramarna ringar in det väsentliga, men är förhållandevis fria och tillåter intervjuaren att 

fråga om saker utöver intervjuguiden. Frågorna behöver dessutom inte följa samma struktur som guiden, 

och kan variera tillsammans med eventuella följdfrågor som anknyter till något den tillfrågade säger.75 

Flexibiliteten i intervjuprocessen är i detta fall baserat på att semistrukturerad intervju kan bjuda in till 

djupare samtal, vilket Bryman poängterar vara en tendens för den typen av metod.76  

Frågorna i denna studie bygger på semistrukturerade struktur och följer Brymans anvisningar om frågors 

variation. Det finns både inledande frågor, uppföljningsfrågor, direkta frågor, och tolkande frågor. 

Bryman som återger Kvale beskriver Kvales nio olika typer av frågor77, varpå intervjuerna innefattar 

vissa varianter som passar det tilltänkta. 

4.5	Inspelning	som	metod	och	transkribering	
 

Samtliga intervjuer är inspelade, vilket informerats i förväg till informanterna och genomförs med hjälp 

av en inspelningsenhet som kan lagra materialet både på enheten, samt säkerhetskopiera det på en sluten 

server på internet. Inspelningsenheten är en mobiltelefon, så kallad ”smartphone”.  

Enligt Bryman finns det en tendens bland kvalitativa forskare att vid intervjuer fästa intresse både kring 

vad informanter säger något och hur de uttrycker sig.78 Bryman poängterar att genom att reducera 

behovet av anteckningar kan större fokus därför riktas mot intervjuobjektet, varpå eventuella följdfrågor 

möjliggörs ytterligare.79 Detta har vid avvägande ansetts vara fördelaktigt och inspelningarna har därför 

varit grundläggande för att effektivt kunna fokusera på samtalet i intervjuerna. Förekomsten av gester 

har antecknats vid genomförandet. Möjligheten till eventuellt anteckningsförande har även informerats 

till respondenterna och har förekommit i ytterst låg grad vid genomförandet. Således har 
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intervjuer/samtal huvudsakligen varit opåverkade av anteckningarnas förekomst.  Förberedelser samt 

transkribering har gjorts enligt Brymans rekommendationer.80  

4.6	Tillvägagångssätt	i	tolkning	av	intervjusvar	
	

Vissa svar återges citerat i sin helhet, då svarets omfång inte har kunnat kortas ner utan risk för en 

inkorrekt bild av det sagda. Andra återges i kortare urklipp med hänsyn till det väsentliga och 

efterfrågade. Gällande citeringen markeras särskild betoning av ord i ett svarande genom kursivering. 

Vid tillfällen där respondenten förställer rösten för att betona en fråga, eller imitera röster som kan 

uppkomma i klassrummet markeras detta genom citattecken. Vid avslöjanden och markörer som kan 

ange vilken ort den besvarade befinner sig är det censurerat vilket anges i parentes. Grimaser eller gester 

markeras med parentes. Tolkningar av svaren är gjort utifrån egen professionalitet och återges i löpande 

text.	

4.7	Anonymitet	och	Vetenskapsrådets	riktlinjer	
 

Vetenskapsrådet består av experter som utarbetat boken God forskningssed som släpptes första gången 

2011 och sedan uppdaterades 2017. Innehållet berör huvudsakliga beståndsdelar inom forskning, bland 

annat praxis och etiska och moraliska avväganden. Då studien bygger på intervjuer är det relevant att 

lyfta hur hänseende tagits till bokens uppmaningar gällande intervjuer och information till 

intervjuobjekt. Vetenskapsrådet framhåller att anonymitet bör råda vid inspelningar genom att koda 

persondata och att vara noggrann med säker förvaring av inspelningarna.81 Sådan praxis har därför 

tillämpats i denna studie och respondenterna återges både med fixerade namn och presenteras med ett 

avsiktligt undvikande av geografiska markörer. Det inspelade materialet förvaras digitalt med sluten 

tillgång. Genom att vara lösenordskyddad och ha sluten tillgång anses säkerheten för datan vara hög. Det 

inspelade materialet raderas dessutom efter studiens publicering. 

De moraliska avväganden som ligger till grund för intervjuerna rör intervjuernas utformning och graden 

av anonymitet. Ämnet kontroversiella frågor bär på potentiellt laddat innehåll där utsagor rörande ämnet 

kan utsätta respondenten för eventuell blottläggning. Frågor som både nationellt och globalt generellt 

uppfattas som kontroversiella kan upplevas tämligen svåra att prata om då ämnet kan vara laddat. Därför 

kan anonymiteten anses särskilt betydande. Frågornas utformning innehåller således en uppmaning till 

att respondenterna själva beskriver sin syn på vad kontroversiella frågor är.  
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Det beror på att generella utlåtanden ska kopplas till respondentens personliga syn på kontroversiella 

frågor, snarare än att ses som normativt bland lärare. I resultatet presenteras därför också den frågan. 

Eventuella övriga moraliska avväganden eller dilemman har inte uppfattats gällande och således har 

intervjuerna genomförts utan etiska hinder. Informationen om anonymiteten tillåter respondenterna att 

tala fritt, vilket är grundläggande för en riklig och transparent datainsamling.  
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5. Resultat 
Resultatet presenteras enligt frågeställningens ordning. Intervjuobjekten återges med ålder, och kön och 

verksamma år i yrket. Namnen är tangerade och bland de tillfrågade är det fyra män och en kvinna. 

Männen är tilldelade namnen Michael, Oscar, Kevin och Jim. Kvinnan är tilldelad namnet Pamela. 

Frågorna i intervjun varierar där vissa frågor berör det efterfrågade mer direkt genom att vara snarlikt 

utformade forskningsfrågorna. Andra kompletterar frågeställningen genom uppföljning, mellanliggande 

frågor, eller strukturerande inpass.82 Samtliga tillfrågade ombeds svara kring deras syn på vad de anser 

vara kontroversiella frågor, genom att utveckla huruvida de anser sig se internationella och nationella 

kontroversiella frågor.  

5.1	Vad	anser	lärare	vara	kontroversiella	frågor?	
	
Michael är 52 år gammal, jobbar på ett yrkesförberedande gymnasium och har varit lärare i 18 år. 

Gällande forskningsfrågan svarar Michael följande:  

M: […] Det kan vara att eleverna hört eller sett något, och mycket är konspirationsteorier eller så kan det 

vara om brottslighet… och det är klart att dem slutsatser jag drar när det kommer upp i klassrummet är att 

de hört, sett eller läst om det någonstans ifrån någon tweet. Det är oftast en aktuell fråga som måste 

beröras på något sätt. […]. 

Vid uppföljningsfrågan om huruvida Michael tycker sig se kontroversiella frågor som är globalt 

övergripande svarar han att det främsta som berörs i klassrummet är brott och straff, högerpopulism, 

miljöfrågor och invandringsfrågor. Han beskriver det som att det allra främst är högerpopulistiska frågor 

som attraherar elever. När frågan om identifiering av kontroversiella frågor i svensk kontext ställs svarar 

Michael att han främst tycker det rör sig om brott och straff, våldtäkter och sexualbrott, samt att detta är 

saker som kopplas till invandring och flyktingfrågor. 

Oscar är 52 år gammal och jobbar på ett yrkesförberedande gymnasium, men på ett IA-program där 

elever läser upp sina betyg för att lotsas vidare och komma in på nationella gymnasieprogram. Han har 

varit lärare i 26 år. Oscar svarar gällande vad han drar för kopplingar till att något är en kontroversiell 

fråga: 

O: […] Många fortsätter slå på Trump för då får man massa ja-sägare, och då är det ju ingen kontrovers. 

Det är ju något som vi alla håller med om, det finns inte två sidor liksom. Däremot så möter jag ju mer 

och mer… i och med att vi har mer och mer från andra länder, då det blir ännu mer kontroversiellt att 

diskutera religionens förhållning i samhället. Tro eller inte tro? För 20 år sedan kanske jag satt i en klass 

med 29 elever där alla vara överens om att de inte trodde på gud. Och nu har vi kanske 18 som tror på 
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någon slags tro som islam, två kanske är kristna, fyra jätteateister, och några som kanske har varit 

muslimer men som börjar tveka.  Och ingenting blir självklart längre liksom, utan här är det lite svårare, 

det är minerat område. Att tro eller inte tro? Och hur uttrycker jag mig där? Om jag pratar om vetenskap 

kontra religion, hur uttrycker jag mig där? För vi har ju vårat… Vi ska ha en vetenskaplig grundsyn på det 

här och vi ska prata om utvecklingsteorin, och vi ska prata om big-bang och vi ska prata om vetenskapen 

kontra religion. Och det är nog ganska rakt. Men samtidigt vill jag inte bara säga ”Du har fel, jag har rätt” 

för då tror jag att om jag har en grupp elever som kanske kommer och som har en viss uppväxt… och som 

har en syn på skapelsen som dem har med sig så måste jag respektera att det är det dem är uppväxta med. 

[…]. 

Vid uppföljningsfrågan angående om Oscar kan peka ut globala kontroversiella frågor svarar han att han 

tycker miljöfrågor är något som täcker hela jorden. Han inflikar dock att det även kan röra sig om vissa 

områden, där han ger exempel på Syrien-konflikten. Han nämner att om någon elev nämner något kring 

”Fake news” så har han svårt att se det som en kontrovers medan Israel/Palestina-konflikten eller läget i 

Syrien är något som han lyft och diskuterat i klassrummet. Han menar att de är frågor som kan vara mer 

nära elever och indikerar på att han därför arbetat mer med det. Även Oscar arbetar i klasser med stor 

etnisk mångfald i vilket han beskriver behovet av att nyansera synen kring en vad en kontrovers är: 

O: Jag har haft kontroverser kring Syrien och Al-Assad… och kring Israel/Palestina-konflikten där det har 

varit väldigt starka åsikter där jag har försökt att ändå visa båda sidorna, men där någon elev tagit väldigt, 

väldigt stark ställning för ena sidan. Och då har jag försökt visa att ”här har vi dem här sidorna också” och 

försökt balansera upp deras egna åsikter…  

Vid frågan om Oscar kan peka på aktuella kontroversiella frågor i svensk kontext svarar han hänvisande 

till att skolan haft ett skolval i samband med riksdagsvalet, där en betydande andel av eleverna röstat på 

Sverigedemokraterna: 

O: Direkt när du säger det tänker jag på ”Hur ska vi behandla Sverigedemokraterna?” och ”Hur ska vi 

behandla flyktingmottagandet?” eller ”Hur ska vi behandla ensamkommande flyktingar som är dem 

eleverna jag har?”. Man möter ju det här hela tiden och jag menar… Hur ska jag hantera 

Sverigedemokraterna i min undervisning om demokrati och så vidare? Där kan jag känna ibland att jag 

kanske gör fel, faktiskt. Att jag ibland kliver över gränsen till att vara opartisk och sådär… Och så 

försvarar jag mig lite grann och tänker att vi ska undervisa om värdegrund och det demokratiska systemet 

och vi ska fostra demokratiska medborgare och sådär. Göra dem redo för det demokratiska samhället… 

och då kan jag nog ha en ganska subjektiv syn på Sverigedemokraterna om jag uttrycker mig starkt.  

Och så kanske… och så säger jag kanske saker som jag inte skulle säga om andra partier. Kanske att ”Ja, 

det har en grund i ett rasistiskt parti och så vidare, och att det skapades av skinheads”. Jag tror att… jag 

vet inte… Jag tycker att jag måste visa det här lite grann så man inte bara ser dem som säger orden nu, 

utan att historian faktiskt är viktig. Men ibland så kan jag känna att jag… att jag är… det är ju en 

kontroversiell fråga egentligen. ”Får jag säga såhär?”. Får jag liksom döma dem på det här sättet? Dem är 
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ändå valda utav X antal procent väljare i Sverige. Vi hade ju en stor procent som röstade på dem här 

också (gestikulerar mot skolans byggnader). Och ska jag respektera dem så måste jag ju se istället varför 

de har röstat på dem. 

Pamela är 58 år gammal, har jobbat som lärare i 14 år och är verksam på ett yrkesförberedande 

gymnasium, dock inom skolans så kallade IA-program. Hon svarar angående vad hon drar för 

kopplingar hon gör när jag säger att något är en kontroversiell fråga: 

P: Eftersom jag har väldigt många invandrarelever och väldigt många muslimer, och många 

ensamkommande också, så blir det många kontroverser med det här med ensamkommande, 

gymnasielagen, att afghanerna ska få stanna. Allt det här är lite laddat i ett klassrum där det också sitter 

svenska elever. Då försöker jag hålla mig till fakta. För väldigt ofta så vet inte, alltså det florerar ju så 

otroligt mycket saker på sociala medier. Då försöker jag hålla mig till ”Såhär säger lagen och såhär är 

det”. Jag försöker också att absolut inte slå ner på någon som tycker något annat, då försöker jag mer att 

lyssna på den. Sedan kanske jag inte släpper upp alla 25 i ett klassrum för då kommer jag också att få 

svårt att handha dem. Det vet jag. Jag försöker att hålla i undervisningen och tänka igenom det innan. Jag 

vill ju också att det ska diskuteras, att man ska få tänka och ventilera. […]  

[…] Man kan liksom bredda fokus, och det tycker jag är ett problem idag. Man har uppgifter och det 

delas uppgifter på Facebook, Snapchat, Instagram och så vidare, som är väldigt smala. Det behöver inte 

vara fel, men det säger inget om helheten. Det rycks ur sin kontext. Så kanske man kan säga. Jag försöker 

bygga in uppgifter i en kontext. Så att eleven ska förstå.  Jag har full förståelse för att många elever 

tycker att det är många invandrare, särskilt i våra klassrum (pekar mot korridoren). Men det får man 

liksom… om det är så att jag känner att det är någon som verkligen har åsikter och har problem med det 

här, då kan jag försöka prata mer med den eleven ensam. Jag har haft elever som varit uttalade 

Sverigedemokrater, som jag har tyckt jättemycket om som person. Vi har verkligen diskuterat åsikterna, 

men kanske inte i helklass jämt. För jag tycker att det är att utsätta elever. Jag är jätterädd att jag placerar 

in eleverna i ett fack. För när man är 15, 16, 17 år så tycker man väldigt mycket. Man har mycket åsikter 

och man har starka åsikter, men det är svårt att ha en helhet då. Man måste då ändå få pröva sina åsikter 

mot någon vuxen tycker jag.  Men man kanske inte ska släppa ut allt man tycker med 25 andra så att alla 

ser att man tycker så. För då blir man ju stämplad. Det tycker jag att högstadiet ibland har lite problem 

med. Den man är när man går in i sjuan kan man råka bli i tre år. Men om det förekommer kränkningar är 

jag väldigt tydlig. Då gör vi kränkningsanmälningar. Och då har vi väldigt mycket tydlig formalia på hur 

vi följer upp det. 

Pamela gör här en längre utläggning, där hon understryker missinformation från sociala medier och 

vidhåller en starkt lösningsorienterad lärarroll i sådana fall. Genom att belysa att skolan är en plats där 

elever kan utveckla sina tankar och där elever växer understryker Pamela sin lärarroll som betydelsefull 

för elevernas eventuella utveckling. Hon kopplar ihop vad en kontroversiell fråga är med hur elever 

uttrycker sig. Vid frågan om vad hon tycker sig se vara kontroversiella frågor globalt svarar hon att det 



	

	 27 

inte behöver vara saker hon tycker, utan snarare saker elever säger. Hon berättar att hon arbetar med 

tema jämställdhet och att elever (som i hennes klassrum består av en global mångfald av etniska 

bakgrunder) kan uttrycka sig kontroversiellt: 

P: […] det kommer fram mycket från eleverna om att exempelvis ”En arabisk man gör såhär mot tjejer”. 

Det är lite speciellt när det sägs i klassrummet. Då måste man ju, eller då försöker jag alltid säga ”Jag tror 

inte alla arabiska män är såhär. Det tror jag inte. Jag tror att det finns hos svenska män också”. Jag tror på 

att man ska försöka nyansera bilden. Men visst är det vissa saker där som när det gäller jämställdhet. 

Även somaliska män pratas det mycket om, från de somaliska flickorna. Att man är en ägodel till de 

männen. Det är ju oftast svårt att prata om i kassen. För mannen måste fortsätta hålla sin ställning där. Det 

är kanske det som är väldigt speciellt.  I början när jag började jobba med det här, det är tre veckor sedan 

vi började med det här, då sade en av tjejerna till mig ”Det är ingen idé att du jobbar med här. Det är ingen 

idé att du pratar om det. Det kommer aldrig bli någon skillnad”. Jag känner ju en del tjejer (gestikulerar 

mot klassrummen). Den tjejen förstår ganska mycket om det vi pratar om. Då brukar jag prata väldigt 

mycket om svensk lag. Jag vet att det kommer ta tid och man får ha respekten för att man kommer hit med 

något annat om man kommer hit från annan kultur. Det är en jättesvår diskussion. […]  

Pamela betonar här elevfokus, och vid frågan om hon anser det vara några aktuella kontroversiella frågor 

i Sverige svarar hon: 

P: […] Jag tycker inte att det är något just nu. Eller jo, det kan vara det här som kan dyka upp på 

samhällskunskapen, alltså det här med gängvåldet i Malmö, Göteborg och Stockholm som till nästan 80 % 

varit ungdomar med invandrarbakgrund. Det är inte bara det, men det har varit mycket så och det har varit 

olika grupperingar. Det här vet mina elever ganska mycket om, att det fanns vissa grupperingar som 

handlar om somalier, och vissa som handlar om…tja… (rycker på axlarna).  Det är också en sådan sak 

som en svensk skulle kunna säga ”De ställer bara till mycket problem”. Jag tycker att jag kan ha det bra i 

klassrummet och jag tycker att jag klarar det bra om det där. Men jag måste läsa på mycket det, så att jag 

kan svara utan att knäppa någon på näsan. 

Kevin är 45 år gammal, har arbetat som lärare i 20 år, och är verksam på ett studieförberedande 

gymnasium på nationella studieinriktade program. Han svarar kring vad han anser vara kontroversiella 

frågor: 

K: […] Jag tycker kanske att invandringsfrågan varit en fråga som inte alltid varit så lätt att diskutera. 

Dels från min egen synvinkel så att man inte trampar någon på tårna osv. Men jag vill att eleverna ska se 

olika nyanser av det också, för det är en fråga som är väldigt svart eller vit, upplever jag. Antingen tar vi 

in för många eller så tar vi in för få. Att man kan föra ett resonemang om det utan att någon drar 

”rasistkortet”… Jag tycker att frågan är lättare idag att diskutera än för fyra eller fem år sedan. Det finns 

större perspektiv på det idag än vad det kanske funnits tidigare. Så det kan vara en sådan fråga. 
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Kevin svarar vid uppföljningsfrågan att han anser nationalism, miljöfrågor och säkerhetspolitik är saker 

som han ser som globalt aktuella kontroversiella frågor och att det förstnämnda framförallt 

förekommer i hans klassrum. Han ger även exempel på hur miljöfrågor är mer kontroversiellt i USA än 

exempelvis i Sverige. 

Vid nästa fråga angående om Kevin tycker är aktuellt kring kontroversiella frågor i Sverige svarar han: 

K: Då tycker jag invandringsfrågan är en sådan fråga. Den är kontroversiell.  Hederskultur och 

hedersrelaterat våld kan också vara en sådan fråga. Vad kan det vara mer? Det kan vara… djurhållning till 

exempel, där man kanske har elever som tycker att det är okej att öppna burar till instängda minkar eller 

förstöra för djurfarmar till exempel. Det kan vara en kontroversiell fråga för vissa där demokratiska 

värden och värdegrunden står mot andra typer av synsätt. […] 

Jim är 49 år, har varit lärare i 18 år och är verksam på ett studieförberedande gymnasium, där han 

arbetar specifikt i inom ett program för elever med kognitiva svårigheter såsom Aspergers syndrom. 

Detta program är speciellt utformat för elevernas individuella behov, dock är nationella gymnasiekurser 

som samhällskunskap delar av programmet. Vid frågan om vad Jim gör för kopplingar till att något är en 

kontroversiell fråga ställer han sig först tveksam och ber om förslag på vad som kan menas. Efter att 

Israel/Palestina-konflikten nämnts som förslag och huruvida det kan ses som en kontroversiell fråga 

uttrycker Jim att han då fokuserar vid internationell politik där han kan lyfta olika synsätt såsom 

konstruktivism, liberalism eller realism för eleverna. Han betonar att han strävar mot att inte ta ställning 

i den typen av frågor och att han lärt sig det genom erfarenhet. Eftersom Jim svarar specifikt rörande 

Israel/Palestina-konflikten, kan hans syn på kontroversiella frågor kompletteras via vad han anser vara 

kontroversiella frågor globalt. Jim svarar då: 

J: […] Alltså, det finns flera som är väldigt tydliga, men den första jag kommer att tänka på som eleverna 

hela tiden drar upp är ju militanta muslimer, radikala muslimer och den frågan. Det skulle jag påstå är en 

global fråga. Den är nog på förstaplats. Sedan tycker jag det också är miljöfrågor, men det är inte 

kontroversiellt egentligen, men… de kan vara kontroversiella när det faktiskt kommer elever som är 

införstådda i amerikansk politik och inte tror på miljöförändringar. Det blir kontroversiellt i sig och hur 

man hanterar det. […]. 

I anknytning till detta ställs en uppföljningsfråga om huruvida Jim tycker sig se några aktuella 

kontroversiella frågor specifikt bundet till Sverige svarar han att invandring varit ett återkommande 

ämne de senaste åren. Han pekar på att uttrycken kring invandring även har förskjutits från termen 

invandring till den, enligt honom, nuvarande termen massinvandring. Han säger att han ser tydliga 

tecken på polarisering inom politiken i samband med invandringsfrågor och att det framträder särskilt i 

dagsläget på grund av att 2018 är ett valår. Lokala frågor som tiggeriförbud är något som han menar 

splittra elevers åsikter och därför är tämligen kontroversiellt, men han lyfter även att det förekommer 
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diskussioner om terrorism och radikal islamism. Han menar att hans elever är begränsade i sina 

resonemang och att diskussionerna således oftast hamnar i den typen av frågor, medan ett breddat 

perspektiv med radikalism inom andra religioner, såsom IRA eller annat uteblir.  

5.2	Hur	undervisar	verksamma	lärare	kring	kontroversiella	frågor?	
	

Michael svarar gällande att han vanligtvis inte för planerad undervisning rörande kontroversiella frågor, 

utan oftare berör det när elever uttrycker tankar i klassrummet. Han menar att vissa områden som lag 

och rätt eller politik alltid innefattar olika typer av kontroversiella uttryck. Michael nämner att det inte är 

något som han kan blunda för och att Sverigedemokraternas höga valresultat är ett exempel som gör att 

frågor om strängare gränser, hårdare straff och minskad invandring blir en del som måste behandlas. Vid 

frågan om hur Michael arbetar med kontroversiella frågor de tillfällen det faktiskt sker i planerad 

undervisning svarar han: 

M: […] Framförallt när man är inne på brott och straff så kan man styra mot att peka ut vissa grupper i 

samhället till exempel. Jag har till exempel tidigare tittat på högerextrema hemsidor som pekar ut folk 

med rubriker som… ja, vad vet jag?... ”18-åringar begår mer sexbrott”. Så det gör jag absolut och sedan 

kan jag då riva de murar som finns genom att ifrågasätta: ”Stämmer det?”. Det är ofta sådana frågor som 

eleverna har hört, eller de har läst någonstans. Då kan man på något sätt skapa innehåll och så får dem 

tänka ”Just det, så är det” och så kan man riva ner murarna genom att visa på fakta och visa att det kanske 

inte stämmer riktigt, så som de tror. […].	

När Michael blir tillfrågad angående hans syn på undervisningen av kontroversiella frågor svarar han att 

det beror på sammanhanget. Han understryker att vissa områden, som exempelvis andra världskriget kan 

medföra kontroverser som han som lärare inte kan låta förgå okommenterat. Om Michael har elever som 

aktivt talar emot förintelsen, eller om elever pekar på överrepresentativitet inom vissa kategorier av brott 

menar han att han måste belysa eleverna om olika perspektiv kring frågorna. Han uttrycker det: 

M: […] Man måste ge perspektiv på det som lärare, tycker jag. Alltså vad det kan handla om och stämmer 

det? Det är dem frågorna man måste ta… ”Varför har det blivit såhär?” och om det nu stämmer… ”Hur 

kan man göra något åt det?”, ”Har vi någon del i detta samhället som vanliga svenskar?”… Så det är klart 

att det inte går att ducka för sådant här, men däremot så är det klart att jag är påläst. Jag vet hur debatten 

går, jag läser mycket tidningar, ser mycket nyhetsprogram och debatter så jag är ganska förberedd på att ta 

”fajter” så att säga. Framförallt talar jag om vad jag tycker. ”Det här är mina åsikter och det står jag för”. 

Oscar svarar angående arbetet med kontroversiella frågor att han inte undviker det, men att det inte 

heller är något som han enbart arbetar med. Han beskriver det som en balans och ger exempel på att 

samtal om islam inte behöver börja med att man pratar om Al-Qaida, IS eller Syrien. Oscar arbetar med 

kontroversiella frågor i planerad undervisning både genom planerade samtal om bland annat genusroller, 
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HBTQ-frågor och jämlikhet, men också genom ett fiktivt scenario som en metod som han menar kan 

fungera i flera ämnen: 

O: […] Till exempel jobbade vi med att debattera och olika svåra frågor. Det här var visserligen inom 

religion, men kunde lika gärna ha varit inom samhällskunskap. Vi hade en Tv-debatt där eleverna fick 

välja för- och emot. Det handlade om livsfrågor såsom dödshjälp eller abort och man fick samla ihop 

argument och vi filmade. De fick träna på sina egna argument, men skulle också försöka lista ut vad 

motståndarens argument kunde vara och man hade en programledare. De fick träna på det och man kan 

säga att det kan vara ett sätt att både lära sig att lyssna, men även att lära sig vässa sina egna argument. 

Vad står man för? Till exempel vapenfri tjänst. Såhär har vi även gjort med partier, men det är lite svårare 

för att det är så himla svårt att sätta sig in i ett helt parti. Dem kan inte tillräckligt, men ändå så tränar vi 

lite grann[…].  

Oscar ser på arbetet med kontroversiella frågor som viktigt. Han inflikar att han anser att det finns en 

risk i att fastna kring frågor om kontroverser och konflikter om man arbetar i samhällskunskapen utifrån 

nyheter. Han påpekar att det kan ge en förenklad bild av att världen bara är fylld av krig, våld och 

konflikter och poängterar samtidigt att man inte heller kan undvika det: 

O: […] Det blir väldigt lätt att man i samhällskunskap: ”Ja, nu ska vi prata om konflikten Israel/Palestina, 

eller nu ska vi prata om kriget i Syrien, eller nu ska vi prata om konflikten kring Trump”… Ja, du hör ju… 

Det är mycket konflikter, så istället kanske man ska prata om hur man löser de globala klimatfrågorna 

genom att man har en världskonferens där man faktiskt försöker komma överens och lösa det. Man kan 

välja perspektiv, så att det inte bara är sådant. För det är väldigt tacksamt och tydligt att undervisa om 

kontroverser: ”För eller emot slöja? Ateist eller religion? Trump eller inte Trump? SD eller inte SD?”. Det 

kan vara en lätt och tydlig att undervisning för det är svart eller vitt. Men sällan är något helt svart eller 

vitt, det kan vara mer gråzoner. Men just det här kring att plocka fram lösningar och det positiva, det är 

mycket svårare. 

Pamela svarade initialt i tidigare fråga att hon undervisar gällande kontroversiella frågor när de dyker 

upp i klassrummet, genom att föra samtal och besvara elever. Vid frågan om hon arbetar med planerade 

kontroversiella frågor i sin undervisning uttrycker hon att hon undvikit Syrienkriget på grund av ämnets 

laddning i samband med elever hon har i klassrummet. Hon uttrycker att hon arbetar på ett annat sätt 

genom att använda en annan konflikt i en annan region för att eleverna ska tränas i att sedan kunna 

överföra principerna för konfliktlösning till olika områden. Gällande hur Pamela ser på arbetet med 

kontroversiella frågor svarar hon att vissa frågor är så svåra att hon känner att hon nästan inte klarar av 

att arbeta kring dem. Frågor såsom jämställdhet ser Pamela som enklare och hon fokuserar på att hennes 

invandrarelever som upplever en kulturkrock med det svenska samhället ska få ett värdigt och bra liv i 

Sverige. I hennes klasser arbetar hon därför gärna med sex och samlevnad och upplyser elever om 
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samhällsnormer och saker som exempelvis samtyckeslagen. I sådana områden känner hon sig trygg och 

svarar att hon inte tycker det är särskilt svårt medan hon om andra frågor uttrycker:  

P: […] jag skulle aldrig ge mig in i en undervisning om islamism och om IS och sådär ifall jag inte kan 

mycket om det. Jag tror faktan är det som räddar mig där. Den faktan som jag har. Så jag känner att om 

jag ska undervisa om sådant så måste jag läsa på väldigt mycket. 

Kevin svarar angående huruvida han undervisar kring kontroversiella frågor att han gör det bland annat i 

samhällskunskap steg 2 där han arbetar med ekonomiska teorier och marxism. Han ger ett exempel på 

att han upplyser eleverna om att tanken kring att dela allt jämnt sker på bekostnaden av något, såsom 

äganderätten och yttrandefrihet. Kevin utvecklar detta vid frågan om hur han arbetar med kontroversiella 

frågor då han svarar: 

K: […] Det kan vara att det dyker upp en nyhet som är lite kontroversiell. Inom sociologin till exempel 

har man mycket av dem här strukturresonemang. Vi lägger ganska stort fokus vid genus i en sådan 

struktur. Där råder det delade meningar om vad det får för konsekvenser och vad det har för orsaker. Om 

det överhuvudtaget finns något som är genusvetenskap. Men man har också det här med etnicitet, och då 

kommer vi in på det här med invandring och integration och sådana saker. Där är jag väl planerad. Så 

absolut, jag jobbar med sådana saker. 

Kevin säger att han tycker arbetet med kontroversiella frågor är viktigt och att det är ett sätt för att få 

olika perspektiv och att det är intressant att ta diskussioner. Han säger att han hittills inte haft några 

elever som har krockat ihop på grund av starkt polariserade uppfattningar. I hans klassrum menar han att 

det snarare blivit diskussioner och resonemang, i vilket han tycker elevens initiativ är viktigt. Han menar 

att det är elevens ansvar att anstränga sig för att nyansera resonemang och diskussioner för att kunna nå 

högre betyg.  

Jim förklarar att han inte brukar arbeta med planerad undervisning gällande kontroversiella frågor och 

att det oftast vid planerade lektionsmoment rör sig om att arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter 

och identitet. Han uttrycker dock sig kluven i sitt arbete kring kontroversiella frågor: 

J: […] Ofta skulle jag vilja påstå att det kontroversiella kommer från eleverna när dem undrar saker eller 

när det sker dagsaktuella saker via nyheterna. Jag vet inte riktigt. Frågan är om man skulle lägga in mer 

sådant? Det är det som är balansgången och det jobbiga kring det. Att hela tiden gå mot det där. För man 

måste ju vara påläst helt enkelt. Så jag skulle säga att till viss del, men ofta kommer det från eleverna. Det 

är dem som undrar, det är dem som har åsikter. 

Jim poängterar här att kontroversiella frågor som uppkommer i klassrummet har stark beroendeställning 

till elevernas tankar och åsikter, snarare än lärarstyrt. Vid frågan om hur Jim ser på arbetet med 

kontroversiella frågor svarar han att han tycker det blivit en förskjutning bland eleverna från att tidigare 
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ha en liberal invandringssyn där man ser positivt på invandringen till att i dagsläget röra sig om ett aktivt 

motstånd. Han menar att det också kräver att han som lärare måste vara mer påläst: 

J: […] Man måste vara påläst. Man måste ha koll. Man måste våga ta i frågorna helt enkelt. Men det är 

utmanande och jättesvårt och man måste vara tydlig ifall någon elev säger något att det är dennes åsikt. 

För vi har ju åsiktsfrihet, med vissa ramar. Jag tycker visserligen att de håller sig inom det, men det är en 

balansgång. 

5.3	Vad	anser	lärare	vara	svårt	gällande	undervisning	i	samband	med	
kontroversiella	frågor?	
	

Michael understryker att han tycker det är för många klasser och för få timmar i 

samhällskunskapsämnet. Han menar att det är ett problem som gymnasieskolan rent generellt behöver 

arbeta mer fördjupat kring. Genom att hänvisa till resultatet från skolvalet på den skola han arbetar på 

menar han att det höga antalet röster på Sverigedemokraterna öppnar upp för just fördjupade 

arbetsområden. Michael säger att det eventuellt skulle kunna vara stimulerande om man dessutom 

arbetade ämnesöverskridande till exempel i traditionella ämnen och yrkesämnen.  

Oscar svarar i en längre utläggning att det är lätt att bli låst i sin egen världsbild som den enda rätta och 

menar att arbetet ur mångfaldsperspektiv kräver en viss förhållning: 

O: Det är ju det där med känslor. Känslor tar över förnuft. Om vi backar tillbaka till det här med 

Israel/Palestina hade jag en som var väldigt ställningstagande. Då var det mot Israel. Det var så mycket 

känslor där eleverna talade om vad de hade varit med om och då är det svårt att bli den här logiska, 

resonerande som liksom kan säga: ”Jaja, du har dina känslor, och du har varit med om ditt, men det gäller 

inte nu, det ska vi lägga åt sidan för nu ska vi prata om det här objektivt”. Men för den personen kanske 

det här aldrig kan bli objektivt för det kanske kan handla om att den blivit skjuten mot, det kan vara något 

som de flytt ifrån, eller något sådant där. Då får jag kanske backa lite. Och det kan nog hända att jag gör 

och att jag är mer försiktig. För jag vinner ingenting på att bara gå på och så blir det en kontrovers mellan 

mig och eleven. Och eleven slutar lyssna på mig och allt jag säger blir falskt på något vis. Då får man 

försöka vinna tillbaka förtroendet och så små frön, plantera lite tankar om att det kan finnas en sanning 

till. För jag har hört det här som någon sade: ”Men vi kan inte hålla på att diskutera om tjejer ska ha slöja 

eller inte, det är kvinnoförtryck!”. Okej… men om jag skulle säga det till en elev som kommer hit och 

som jag känt i en vecka, då kommer jag tappa den eleven. Jag kan inte börja i den änden. Sedan får jag se 

vad det är: ”Är det valt, är det religion, är det kvinnoförtryck, är det ett patriarkaliskt system och så 

vidare?”. Därefter kan vi titta på vårat eget samhälle och jämföra kring vilka förtryck vi har gällande 

kvinnor här osv. […] 

Pamela arbetar också i klasser med stor etnisk och kulturell mångfald och uttrycker att på grund av det 

kan hon få utlåtanden av elever angående globala konflikter som är starkt ifrågasättande. Pamela gör en 
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utläggning om att eleverna kan ifrågasätta hennes auktoritet som informationskälla genom att de påpekar 

att hon själv aldrig varit i ett krigsdrabbat område, medan vissa av eleverna har faktiska erfarenheter. 

Hon menar att hon då kan gå in i ett resonemang om psykologin kring hur det är att vara utsatt och 

bemöta den typen av argument på det sättet. Hon svarar att det lätt kan bli en krock där olika 

ställningstaganden ställs starkt emot varandra i en slags strid, vilket hon vill undvika genom att erkänna 

att man inte måste nå konsensus. Hon menar att det går an i lägen där det inte är någon elev som blir 

kränkt. Pamela uttrycker att hon tror skolan kan spela en roll i att förstärka kontroversiella åsikter genom 

sitt agerande: 

P: […] ibland tror jag att skolan skapar de här kontroversiella åsikterna därför att man måste vara emot 

någonting idag. Man måste säga emot och man ska alltså vara emot det politiska samhället och man måste 

vara emot politiska partier. Man måste vara på en sida. Förstår du hur jag menar? 

Hon blir här besvarad med en uppföljningsfråga gällande om hon syftar på att man befäster en åsikt hos 

en elev. Pamela svarar då: 

P: Ja! Man befäster en åsikt som bara kommit ut sådär (demonstrerar genom att knäppa med fingrarna). 

”Varför är de här jävla invandrarna här” skulle någon kunna säga och om jag då går igång på det, då 

befäster jag någonting som sagts. Och då måste den eleven upprätthålla det hela tiden. Jag kan ju dra 

”Okej, hur ser Sverige ut utan invandringen?” för det är ju inte så att vi vuxit upp som svampar i skogen, 

eller ur mossan. Men det beror på min relation till eleven, det beror verkligen på det, så att det finns tillit. 

Kevin som arbetar med studieförberedande gymnasieprogram ser också svårigheter kring elevers 

yttranden i klassrummet om de får stå oemotsagda. Han menar att det oftast inte uppstår i 

diskussionsbenägna klasser eftersom eleverna då för debatter och diskussioner själva och att det då kan 

leda till att kontroverser löser sig självt. Men i de fall när han upptäcker att elever säger något 

kontroversiellt och inte får motta några meningsskiljaktigheter ingriper han själv genom att lyfta 

argument som kan hjälpa dem nå nyanserade tankesätt. Hans ingripande syftar till att ge fler perspektiv. 

Jim har en annan syn på svårigheter och svarar att han upplever Donald Trumps begrepp ”Fake News” 

vara ett återkommande problem. Han menar att många elever enkelt kan ta till sig den typen av argument 

som kritiserar på etablerade portaler för kunskap och information: 

J: […] Just det här med att man inte litar på etablissemanget och de gamla strukturerna, utan man hittar 

sina egna nyheter eller hittar sin egen väg tycker jag är det klart svåraste. Och det är ingen idé att gå till 

någon sorts frontalangrepp mot de här ungdomarna. Så har det ju alltid varit. Att gå på frontalangrepp mot 

någon som är nazist liksom… man måste göra på ett annat sätt. Då blir det mycket kring källkritik skulle 

jag vilja säga. Källkritik är också en sådan där superviktig grej. […] 
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5.4	Vilka	möjligheter	ser	lärare	med	undervisning	angående	kontroversiella	frågor?	
 

Michael svarar att han ser styrkor i att arbeta med kontroversiella frågor utifrån möjligheter för vidgat 

perspektiv. Han menar att elever kan vara relativt entydiga där de kan ställa sig starkt för eller emot 

något. Enligt honom kan ett uteblivande av arbetet med kontroversiella frågor leda till ett slags förakt 

mot honom som lärare eller mot samhällsklimatet. Han menar att skolan ska våga ta in olika åsikter och 

lyssna till meningsskiljaktigheter för att det annars kan leda till en slags politiskt korrekthet som inte är 

gynnsam. Enligt Michael behöver man varandra för att förstå olika sidor och skapa mer vidgad förståelse 

i olika frågor. En enkelsidig debatt där man ständigt undviker kontroversiella frågor eller enbart låter 

politiskt korrekta frågor lyftas i klassrummet menar han kan vara en del i att man inte fördjupar sig i 

ämnen så som man borde i skolan. Han poängterar att det därför ofta kan vara ”svart eller vitt”. 

Oscar svarar att han upplever att kontroverser är en konstant faktor i samhället, och därför spelar skolan 

en viktig roll i hanterandet av det. Han ger exempel på positiva arbetssätt han ser i 

samhällskunskapsämnet rörande om det uppstår en konflikt i klassrummet utifrån någon kontroversiell 

fråga: 

O: […] Kontroverserna, dem svåra frågorna… de finns ju. Och jag tror att styrkan är att man vågar titta på 

problem och vågar prata om problem. Inte undvika dem. Pratar vi inte om dem så försvinner de inte. Dem 

finns ju kvar. Enda sättet är kunskap och mer kunskap och genom kunskap kan vi belysa. Då menar jag att 

vi kan försöka få se… en kontrovers är ju alltid många sidor. Inte två sidor, utan många sidor. Ju mer 

kunskap jag har, ju närmre en lösning kommer jag, tror jag. Eller jag hoppas att det ska vara så. Det kan 

vara en konflikt i ett klassrum likväl där jag kan säga ”Nu har vi faktiskt konfliktlösning, i 

samhällskunskapen pratar vi om konflikter och konfliktlösning och FN:s fredsprocess osv. Då får vi träna 

lite här. Nu har vi en kontrovers i klassrummet, och kan vi jobba med den och ha en konfliktlösning?”. I 

samhällskunskapen finns det lite grann om hur man jobbar i fredsorganisationer och hur man jobbar i FN 

och hur man jobbar när man löser en konflikt.  Kan vi använda den modellen så kan vi ha en konflikt i 

klassrummet, rentav en fiktiv konflikt som man träna på. Vi har gjort det när eleverna fått välja ut en 

konflikt och så har dem fått varsin sida, olika sidor. […] 

Pamela betonar att kontroversiella frågor kan vara en väg till saklig undervisning där hon vill undvika att 

missinformation sprids. Enligt henne så förekommer det frågor bland eleverna i klassrummet där hon 

känner att det lätt kan bli faktafel. I sådana lägen menar hon att hon kan jobba mer kring just det berörda 

och betonar att det kan förekomma många kontroversiella frågor bland eleverna som hon inte ser: 

P: Dels vill jag se till att det inte ska bli missuppfattningar. Det beror lite på vilka frågor det är men sådant 

som florerar väldigt mycket och som man känner att ”Det här kommer bli faktafel, för det drar iväg och 

det finns ingen fakta i det”, där tycker jag att man behöver jobba med det. Det är klart att det finns mycket 
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och många saker som är kontroversiellt som inte jag heller ser. Det kanske är sådant som eleverna lever i 

och det är kan bli en miss. 

Även Kevin svarar att styrkor han ser med arbetet kring kontroversiella frågor rör vidgade perspektiv:  

K: Det är väl just det att eleverna får olika perspektiv på saker och ting. Saker är inte svarta eller vita och 

det är… det är vi skyldiga att göra. Man ska kunna titta på saker ur olika håll och därför är det viktigt att 

belysa kontroversiella frågor. Men vad som är kontroversiellt för mig kanske inte är kontroversiellt för 

någon annan och vice versa. För någon kanske det kapitalistiska systemet är väldigt kontroversiellt. För 

mig är det inte det, för min del kanske det snarare är det gamla sovjetsystemet som är kontroversiellt. Det 

beror ju egentligen på vad man har för syn kring vad som är kontroversiellt. 

Jim svarar att han ser positivt på arbetet med kontroversiella frågor och att han själv som lärare har en 

styrka gällande det. Han anser att skolan kan gynna elevers demokratiförståelse genom det arbetet, men 

han yttrar även att han vill arbeta mer djupgående med det: 

J: […] jag kan vara saklig och objektiv. Jag behöver inte ta i på något sätt. Jag kan vara saklig, objektiv, 

påläst och analyserande. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Under min tid som lärare hade vi nine-eleven, 

vi hade Breivik, vi hade de här hemska terrordåden runtom i Europa för några år sedan. Att begripa och 

sätta sig in i de här olika varianterna är ju jättesvårt. Att sedan gå vidare in i svensk politik där vi mer och 

mer får någon sorts polarisering, och kanske någon ny uppdelning i politiken, och där frågar ju eleverna 

”Vad kommer hända?”. Och det vet ju ingen, inte ens de mest pålästa vet det. Ur ett demokratiperspektiv 

så måste det vara en av de viktigaste sakerna att hålla på med i skolan. Man kanske skulle kunna lägga ner 

vissa delar i samhällskursen och gå på djupet mer med kontroversiella frågor. Förra veckan var det en elev 

när vi pratade om tiggeri som inte visste att det var skillnad på romer och rumäner, har man inte det klart 

för sig, alltså om man inte greppar det när man är 18 år, då har man ju inte fått gå till botten med den 

kontroversiella frågan som tiggeriet ändå har varit de senaste åren. Så det är viktigt. Mycket viktigt. 

5.5	Vad	anser	lärare	vara	viktigt	vid	kontrovershantering	i	klassrummet?	
	

Michael betonar att han tycker ledarrollen i klassrummet främst ska utgöras av lugn och trygghet och 

inte ta tydlig ställning genom att ställa sig mot någon elev.   Genom att inte säga vem som har rätt och 

fel och vidhålla pondus och ledarskap menar Michael att han kan reda ut anledningen till varför en 

konflikt brutit ut i klassrummet. Han understryker vikten av att vara en slags ”klassrumschef”. 

Oscar svarar att han strävar mot att skapa ett klassrum som tillåter meningsskiljaktigheter: 

O: Jag tror att det är viktigt att jag inte behöver vinna. Det är inte en strid där jag måste få rätt. Jag kan ju 

faktiskt backa och säga ”Okej, så är din åsikt”. Jag kan lämna det där och då och återkomma till det när 

det är planerat, för dels när det precis dyker upp så kan det bli att man trampar på en öm tå och då är man i 

känsloläge så att det blir svårt att diskutera. Men det får inte bli att ”Det där får vi inte prata om” eller 
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”Det där ska vi inte ta upp” eller ”Där har du fel”. Jag tror inte det får bli så. Ibland kan det bli 

jätteintressanta diskussioner, där jag faktiskt kan lära mig av det jag hör. Det gör jag många gånger. […]. 

[…] Ibland kan det vara så att kontroverser som förs i klassrummet av någon elev eller någon som säger 

emot mig kan leda till att jag och dem lär oss något nytt, eller kommer in på något jävligt spännande. 

Pamela betonar vikten vid att lyssna till elevens uttryck och tankar: 

P: […] Även om jag själv personligen kan tycka ”Nej, det här blir tokigt som han säger” så måste jag ändå 

lyssna in. För det kan vara något som jag har missat. Bara man visar respekten för båda två. Sedan 

behöver jag inte hålla med, men jag har respekt för att du kan få säga det här. Det är inte säkert att vi 

kommer nå någon samsyn, men vi kanske kan nå någon förståelse för att vi har olika syn. Men det är 

svårigheter när det är saker som kränker andra. […]. 

Kevin orienterar sig likt andra lärare angående att han värnar om möjligheten till oliktänkande, men att 

han tycker det är viktigt att han kan ställa motfrågor för att nyansera argument: 

K: Det är fortfarande att visa respekt för varandras argument och åsikter. Även om jag kan tycka att det är 

”Helt bort i stoll” och många andra i klassrummet kanske också gör så kan ändå ”Okej, du tycker såhär, 

men om man ser det ur det här perspektivet?”. Dödsstraff kan vara en sådan diskussion där det kan uppstå 

ibland att det finns elever som så självklart tycker att ”Ja, har man gjort en ond grej så är det klart att man 

ska sona med sitt liv”. Då kan man ta diskussionen och ta lite olika argument, och oftast har man kanske 

inte tänkte på de olika sakerna. 

Jim svarar likt de andra respondenterna att han anser saklighet och objektivitet är viktigt för att elever 

ska känna sig trygga och ha förtroende för honom som lärare. Dock poängterar han en svårighet han 

anser uppstå gällande när det övergår från fritt tyckande till antidemokrati, vilket han tycker är viktigt att 

fundera kring: 

J: […] man ska vara saklig och objektiv och se till att dem har förtroendet kvar för att man kan tycka 

olika. Det får inte vara kränkande, och vi ska företräda demokratin. Jag har varit med när vi har haft elever 

som varit nynazister och då kan man mer bara säga ”Det där är inte okej” för då blir det antidemokratiska 

idéer. Då blir det en annan fråga. Det är en jäkla svår balansgång där, när det blir antidemokrati eller när 

man säger att invandringen behöver minskas. Vad är skillnaden? Det var en stund där när det var många 

som bara drog rasistkortet så fort någon sade någonting kring det. Även de som är emot rasism, vilket 

förhoppningsvis dem flesta av oss är, men det blev så förenklat… ifall någon sade att invandringen 

behöver minskas så fick denne bara tillbaks ”Du är rasist”. ”- Men jag kanske inte är det? Jag kanske ser 

ett problem bara?”. Man får vara med som lärare där. I grund och botten tycker jag det handlar om att det 

viktiga är att eleverna kan känna att de kan diskutera saker och ha ett förtroende för sina kurskamrater. 

Man ska kunna respektera varandras åsikter. Jag brukar säga att man måste kunna skilja på sak och 

person. Man kan vara oense om saken men kan gilla varandra ändå som personer. Det brukar jag vara 

jäkligt tydlig med. Och att de håller höjd i sina argument. 
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Jim betonar även vid en annan fråga något som han anser vara viktigt i sitt agerande om det uppstår 

oplanerade kontroverser i klassrummet: 

J: […] man får vara någon sorts moderator så att inte någon tar över och att man är tydlig med att vi ska 

kunna diskutera det sakligt och det inte ska vara något personangrepp. Det ska vara okej kommentarer, 

och vara inom yttrandefrihetens gränser. Det tycker jag ungdomarna i skolan…det fattar dem ju till 99%. 

Sedan vet man inte vad de skriver om saker utanför skolan. Men vara moderator, hjälpa till att se till så att 

fler sidor på myntet blir synliga. Låt oss säga att det blir överslag på ena sidan för eller mot någonting så 

försöker jag ge motbilder. Att hela tiden debattera tillbaks till de som är fast på ett spår, det försöker jag se 

till, så att det blir objektivt och sakligt. 
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6. Slutsatser och diskussion 
Kontroversiella frågor kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Det blir dock tydligt efter samtliga 

möten med informanterna att det råder en viss konsensus kring vad som är laddat och inte, både globalt 

och nationellt. Samtliga respondenter nämner invandringspolitik och kommer in på ämnet kring 

främlingsfientlighet någon gång under intervjuerna. Det är även det mest frekventa svaret både kring 

globala och nationella kontroversiella frågor. Respondenternas arbetsplatser har under de senaste åren 

tagit emot en relativt stor andel flyktingar från olika delar i världen, och särskilt många efter 

flyktingkrisen 2015.  I många av klassrummen är det därför en hög andel elever med invandrarbakgrund, 

särskilt på de yrkesinriktade gymnasieskolorna som har IA-program. Det finns därför en mångfald av 

elever i dessa skolor vilket är relevant att belysa läsaren om och som även kan tydas i respondenternas 

svar. 

6.1	Vad	anser	lärare	vara	kontroversiella	frågor? 
 

Michael betonar att han tycker att globala och nationella kontroversiella frågor kan beskrivas som brott 

och straff, högerpopulism, invandringsfrågor och miljöfrågor och säger att han dessutom anser att 

mycket som eleverna säger i klassrummet kan vara konspirationsteorier där de fått informationen från 

nätet. Han tycker att det bör beröras på något sätt, att han som lärare bör informera sakligt så att eleverna 

får en korrekt bild. 

Även Oscar kommer in på att kontroversiella frågor kan ses utifrån ett invandringsperspektiv. Han 

understryker att han har alltmer elever från andra länder vilket medför att religiositet får en annan 

laddning i klassrummet än tidigare. Utifrån hur Oscar uttrycker detta framgår det att den svenska skolans 

grundsyn som präglas av vetenskaplig förhållning (där evolutionsteorin är en självklarhet) kan krocka 

med andra synsätt. Både Michael och Oscar kan kopplas till Diana Hess resonemang om att demokrati är 

en grundläggande faktor till att kontroversiella frågor ska kunna uppstå.83 Lärarna berör att 

meningsskiljaktigheterna bland eleverna kan florera fritt klassrummet utifrån att samhället tillåter olika 

röster samexistera. Hess som lägger tonvikt vid att en välmående demokrati består av möjligheter för 

människor att samtala med varandra, trots meningsskiljaktigheter gör sig gällande i lärarnas utsagor. 

Båda respondenterna beskriver att elever bär på tankar som rör kontroversiella frågor och att det är 

elevvariationen i klassrummet som bäddar för att kontroversiella frågor kan lyftas. De fokuserar på 

eleverna i plural. Det tyder på att de ser att kollektivet medför att det kan bildas samtal om 

kontroversiella frågor, vilket även Hess uttrycker. 

																																																													
83 Hess, Diana E., Controversy in the classroom : the democratic power of discussion, Routledge, New York, 2009, 
[Elektronisk resurs], s.38 
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Christian Rydberg beskrev kontroverser med sin titulering samhällsdilemman och liknade det vid en 

slags gråzon (se avsnitt 3.1), där det kan vara svårt att se tydliga poler som står för rätt eller fel, svart 

eller vitt, gott eller ont. Vid granskandet av intervjupersonerna framkommer det tydligt att Rydbergs 

definition mycket väl sammanfaller med hur respondenterna ser på vad en kontrovers är. Det går att tyda 

genomgående på flera ställen i respondenternas svar. Oscar svarar kring hur han ser på arbetet med 

kontroversiella frågor i klassrummet genom att sätta tydliga poler mot varandra, både i frågan om vad 

han kopplar som kontroversiella frågor, och i andra frågor i intervjun. Han nämner ”Tro eller inte tro?” i 

avsnitt 5.1, och ”För eller emot slöja? Trump eller inte Trump? SD eller inte SD?” i avsnitt 5.2. Det är 

tydligt att Oscar vill lyfta att kontroversiella frågor sällan är just sådana, det vill säga att de enbart består 

av två motsatta poler. Han använder dessutom specifikt begreppet gråzoner och menar att 

kontroversiella frågor snarare bör hanteras och ses ur flera perspektiv. Oscar är inte ensam om att 

uttrycka en sådan tanke. Pamela berättar initialt angående vad hon gör för kopplingar när hon hör att 

något är en kontroversiell fråga att hon anser det vara viktigt att, som hon uttrycker det: ”bredda fokus” 

(se avsnitt 5.1). Hon understryker att elever kan bruka smala kanaler till information, med andra ord en 

viss risk för ensidigt informationsflöde. Återigen blir det tydligt att Rydbergs definition av 

samhällsdilemman som gråzoner gör sig gällande. Även Kevins svar vid samma fråga kan kopplas till 

detta. Han poängterar att invandringsfrågan är ett kontroversiellt ämne bland eleverna och beskriver att 

de ofta ser det med ett ”antingen-eller-perspektiv”. Han beskriver att invandringsfrågan utifrån elever 

antingen är svart eller vit, vilket han vill ändra på. Kevin vill således upplysa eleverna om att ämnet 

snarare består av många olika aspekter som gör frågan mer komplicerad.  

Pamelas utsaga berör också gråzoner, dock angående när kontroverser uppstår i klassrummet. I hennes 

utläggning kan läsaren uttolka hur hennes bild av kontroversiella frågor är beroende av mångfalden i 

hennes klassrum. Det bidrar till att vissa ämnen såsom asyl, uppehållsbestämmelser och liknande är 

laddat utifrån hennes kontext. Det hon beskriver om elevernas smala informationskanaler kan kopplas 

till hur Rydberg återger gråzoner, då elever visserligen kan ha tagit del av information som stämmer, 

men utifrån det ringa urvalet inte kan skapa en saklig bild. Pamelas intentioner gällande att ”bredda 

fokus” kan ses som en strävan i att informera eleverna om att en kontroversiell fråga kan vara en gråzon, 

där flera perspektiv tillsammans bör vägas in för att få en nyanserad helhetsbild.  

Det framgår tydligt att invandringsfrågan som ett kontroversiellt ämne är gemensamt för flera lärare, 

däribland även för Kevin som uttrycker att det är aktuellt i hans klassrum. Han menar att det ställer krav 

på honom som lärare att vara saklig och objektiv i frågan eftersom han inte vill uppröra någon elev. Han 

beskriver uttryckligen att elever kan vara indelade tydligt i olika läger, svart eller vitt som han säger. 

Hans mål är att nyansera det och skapa en större förståelse kring den typen av laddade frågor. Kevin 

anser att invandringsfrågor är lättare att arbeta med i dagsläget än för några år sedan. Svaret blir 

intressant i anslutning till Englunds resonemang om det historiska perspektivet på kontrovershantering. 
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Englund beskriver hur samhällskunskapen som ämne mynnar ur en tradition att utvecklas i transparens 

och träning kring svåra ämnen (se avsnitt 3.2.1). Kevins svar antyder att det är just vad han vill uppnå. 

Samhällskunskapen är ett ämne som är i ständig förändring och ämnen som upplevs som kontroversiella 

i samtiden kan förändras. Samtliga lärare har i sin profession fått handskas med flyktingkrisen 2015 och 

dess efterbörd. Det Kevin nämner angående ämnets laddning är rimligt att förklara utifrån att tiden 

tillsammans med erfarenhet bidragit till att det blivit mer lätthanterligt. Ämnet och didaktiken rörande 

vissa frågor kan därför ses och eventuellt förklaras ur det historiska perspektivet som Englund lyfter.  

6.2	Hur	undervisar	verksamma	lärare	kring	kontroversiella	frågor?	
 

Michael beskriver att han främst hanterar det när det uppstår kontroversiella uttryck i klassrummet. Vid 

frågan om han planerar kontroversiella frågor som en del i undervisningen svarar han att han snarare 

arbetar med det när det uppstår oplanerade kontroversiella frågor, men att vissa ämnen måste behandlas 

på grund av den samhälleliga debatten. Därför har brott och straff och ämnen kopplat till 

invandringsfrågor blivit något som Michael arbetar med, på ett källkritiskt sätt. Genom att ifrågasätta 

tidningsurklipp, statistik och liknande menar han att han kan skapa förutsättningar för att elever får 

nyanserad kunskapsbild. För att kunna göra det understryker Michael att det kräver att han själv är påläst 

och har höga ämneskunskaper. Med koppling till Englunds utläggning om diskursiv situation84 blir detta 

relevant. Englund beskriver att den diskursiva situationen handlar om att läraren genom att beskriva 

olika synsätt angående en kontrovers som uppstått kan utmana elevers känslor, åsikter och tankar i 

bildande syfte.85 När Michael lyfter ämnen angående brott och straff och kopplar det till 

invandringsfrågor kan han, sett genom den diskursiva situationen, utmana elevers synsätt och även bana 

väg för nyanserade kunskaper. Det blir både demokratibildande då eleverna tränas i att lyssna på olika 

åsikter och synsätt samtidigt som det kan bli kunskapsträning i specifika frågor. 

Oscar har däremot arbetat på ett annorlunda sätt med kontroversiella frågor utöver att ta samtal rörande 

elevuttryck i klassrummet. Genom att skapa ett scenario med en fiktiv Tv-debatt har han låtit eleverna 

ingå i roller där de ska föra argument för eller emot en kontroversiell fråga. Han ger exempel på frågor 

som kan fungera tvärvetenskapligt såsom aktiv dödshjälp eller abort. Oscar beskriver att eleverna fick 

träna på att lyssna till varandras argument, vilket kan liknas vid Englunds diskursiva situation men även 

kring Hess tre steg att bryta ned en kontrovers. Hess beskriver ämnet man syftar till at observera, 

problemet som hopkopplas med ämnet och frågor som kan brytas ut ur problemet.86 Oscars metod kan 

mycket väl liknas vid Hess tre steg. Eleverna arbetar med ett ämne i Tv-debatten, därefter argumentera 

																																																													
84 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s.194-195 
85 Ibid 
86 Ibid, s.13-14 
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för eller emot problem, och genom att förbereda sig på motpartens argument får de också träna sig att se 

till frågor som kan kopplas till problemet.  

Pamelas skiljer sig från de övriga då hon lyfter att hon bland annat arbetar med konflikter utifrån 

läromedel där en given konflikt fungerar som ett exempel för hur man kan lösa konflikter. Kashmir-

konflikten (mellan Kashmir och Indien) är något som Pamela använder som medel för att elever ska nå 

insikt i hur man kan överföra konflikthantering till olika scenarier. Hon undviker laddade områden, 

såsom Syrien-kriget och arbetar istället med något som hennes elever inte har lika mycket känslomässiga 

band till. Hon menar att hon konflikthanteringen på så vis senare kan överföras från en konflikt till en 

annan och därför också fungera didaktiskt, vilket sammanfaller väl med Englund och det didaktiska 

perspektivet angående att arbetet med kontroversiella frågor bär på god potential.87  

Även Kevin betonar samtal vid kontroversiella uttalanden i klassrummet men menar också att områden 

inom samhällskunskapen kan fungera som plattformar för undervisning i kontroversiella frågor. Han ger 

exempel på hur sociologi kan vara en väg för att fokusera kring resonemang. Han lyfter att han via 

arbetet kan fokusera på genusstrukturer och lyfter att kontroversiella frågor kan vara en möjlighet för att 

arbeta vidare med det området. 

Jims metod vilar snarare kring oplanerade kontroverser och att de planerade tillfällena rör sig om att 

arbeta med frågor rörande mänskliga rättigheter och identitet. Han understryker att det är till 

övervägande del elevstyrt, alltså att eleverna har åsikter som han sedan bemöter genom att ifrågasätta 

utifrån en position av kunskap. Genom att han som lärare är påläst kan han ifrågasätta och uppmana 

eleverna till att utveckla sina resonemang, samtidigt som han pekar på att eleverna har rätt till 

åsiktsfrihet, och att deras åsikter inte nödvändigtvis är sanningen. 

Samtliga lärare nämner under intervjuerna att de aktivt bemöter tankar och uttryck från elever i 

klassrummen och således arbetar med samtal om kontroversiella frågor. Gemensamt är att alla 

respondenterna beskriver det som en metod som kan tillgodose elever med nyanserad kunskap i 

kontroversiella frågor. Samtalen utifrån elevernas tankar är således den dominerande metoden bland 

lärarnas tillvägagångssätt. De framlägger att undervisning med kontroversiella frågor ska kunna utveckla 

eleverna vilket sammanfaller med Carsten Ljunggren som uttrycker: ”[…] om kontroversiella frågor tas 

in i samhällsundervisningen så ger det förutsättningar för att förstå både samhället och det egna jaget.”.88 

	 	

																																																													
87 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s.194 
88 Ibid, s.36 
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6.3	Vad	anser	lärare	vara	svårt	gällande	undervisning	i	samband	med	
kontroversiella	frågor?	
	

Michael lyfter både ramfaktorer såsom antalet klasser och timtalet som betydande svårigheter i 

samhällskunskapen. Det kan sammankopplas med Englunds tankar om det utbildningspolitiska 

perspektivet gällande arbetet med kontroversiella frågor. Englund beskriver uppdelningen mellan studie- 

och yrkesinriktade gymnasieskolor och framlägger en problematik i särskiljandet av kurserna.89, 90 

Michael arbetar på ett yrkesgymnasium och har därför kortare 50-poängskurser i samhällskunskap. Det 

är således rimligt att tolka Michaels svar utifrån det utbildningspolitiska perspektivet, där han ser 

problematiskt på kursernas uppdelning.  

Det framkommer även av hur Michael beskriver att skolan bör ta ett ansvar då han menar att skolvalets 

resultat med sitt höga antal röster på Sverigedemokraterna skildrar att det finns behov för fortsatt arbete 

kring det. Han är lösningsorienterad i frågan och indikerar att ett sätt för att överkomma svårigheten 

skulle kunna vara att arbeta ämnesöverskridande. Michael talar om skolvalet som betydelsefullt, kanske 

för att det fungerar som en miniatyrvariant av demokrati på en samhällelig skala. Han ser valresultatet 

som problematiskt, troligen i samband med den etniska och kulturella mångfald han har i sina klassrum, 

då Sverigedemokraterna generellt betraktas som främlingsfientligt och högerpopulistiskt. Lösningen som 

han ser kring att arbeta ämnesöverskridande och fördjupa sig i kontroversiella frågor kan jämföras med 

Ljunggrens koppling mellan jaget och samhället.91 Ljunggren talar även om att låta elever pröva sina 

osäkerheter och eventuella tillkortakommanden genom att arbeta och bekanta sig med kontroversiella 

frågor.92 Utifrån Michaels syn på valresultatet som ett problem kan det tolkas som att eleverna inte 

arbetat tillräckligt med kontroversiella frågor för att skapa sig en mer saklig och grundlig helhetsbild. 

Det kan vara en förklaring gällande varför ett högerpopulistiskt parti vunnit med stor marginal.  

Valresultatet på skolan kan även tolkas som att det råder viss attityd, vilket kan vara en orsak till att 

Michael uppfattar det som problematiskt. Samtidigt ser han att det kan överkommas genom att arbeta 

mer med kontroverser och även förlänga det med ämnesöverskridande arbete. Han gör en koppling 

mellan individens begränsning kring att se olika perspektiv och att sättet att arbeta på är betydelsefullt 

för att skapa möjligheter i god undervisning. Det är högst troligt att Michael anser att man genom vidare 

arbete med kontroversiella frågor kan förbereda elever för ett riksdagsval som grundas utifrån en saklig 

bild. 

																																																													
89 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s.197-201 
90 Läs även avsnitt 3.2.2 
91 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s.36 
92 Ibid 
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Oscar berör också mångfaldsperspektiv och talar om att känslor kan vara ett hinder för att kunna bredda 

perspektiv. I arbetet med kontroversiella frågor har han själv upplevt att hans elever blir känslostyrda 

vilket leder till att det blir svårt att föra undervisning på ett objektivt sätt. Han menar dessutom att frågor 

som ifrågasätter kultur och religiositet är något som man bör arbeta med utifrån ett förtroendeperspektiv. 

Han poängterar vikten av att arbeta relationellt och pekar på att relationens styrka kan stödja eller stävja 

arbetet med kontroversiella frågor. Även detta är relevant i koppling till Ljunggren som i en passage 

uttrycker: 

Rätt och fel, liksom sant och falskt, ställs i en sådan diskurs inte endast mot det objekt som är föremål för 

undervisningen, utan också mot de deltagande subjekten. Balanserandet mellan de epistemiska inslagen i 

undervisningen och de inslag som ger en ökad självinsikt har på så sätt en motsvarighet i ett balanserande 

mellan att hålla något för universellt sant och att se det som giltigt och fruktbart för tillfället.93 

Oscar klargör att han inte vill ställa sig på tvären med elever utan att kunna säkra ett godartat 

bildningstillfälle och kan mycket väl kopplas till denna utläggning. Rätt och fel i en sakfråga är inte 

enbart så enkelt att det rör sig om frågan när det handlar om ämnesområden som direkt berör elever. En 

elev med emotionell koppling till en kontroversiell fråga kan enligt Oscar inte ifrågasättas offensivt utan 

att en relationell trygghet byggts upp mellan eleven och läraren. I Ljunggrens utläggning ovan klargörs 

att undervisning kring kontroversiella frågor är en balans där både objekt (alltså frågan i centrum) och 

subjekt (eleven) samverkar. Att som lärare handha den balansen är uppenbart en svårighet, utifrån Oscar, 

som kräver avvägning från fall till fall. 

Pamelas svar kring frågan sticker ut särskilt bland respondenterna. Hon anser att skolan bör agera 

ansvarsfullt i sitt bemötande av elevers åsikter. Hon menar att det finns risker att skolan kan befästa 

åsikter hos en elev utifrån något som denne uttryckt lättvindigt. Det hon beskriver kan tolkas som att 

läraren bör kunna avgöra när en elev uttrycker något lite nonchalant, eller för att pröva en tanke, och när 

eleven gör det medvetet för att provocera, exempelvis genom ett kränkande ställningstagande. Gränsen 

kan vara hårfin och Pamelas poäng bygger på att läraren möjligen via ett illa bemötande kan tvinga fram 

ett ställningstagande hos eleven som inte nödvändigtvis stämmer överens med vad denne egentligen 

tycker. I koppling till Rydberg kan det ytterligare tydliggöras då han skriver: ”Det finns alltså en 

spänning mellan om det är hur eleverna argumenterar och diskuterar eller vad eleverna säger i sina 

argument, som är det viktigaste. Beroende på vilken princip som läraren prioriterar i samband med 

aktiviteten varierar positioneringen kring lärarens objektivitet under diskussionerna.”.94 

																																																													
93 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen, 1. uppl., Malmö, 2015, s. 36 
94 Rydberg, Christian, Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman, Licentiatavhandling Malmö : Malmö 
universitet, 2018, Malmö, 2018 , s. 181	
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Kevin menar att svårigheterna ligger kring agerandet som lärare när kontroversiella uttryck hos elever 

inte möter motstånd. Utifrån hans svar är det påtagligt att han strävar mot att i deliberativa samtal skapa 

dialoger i klasserna i undervisande syfte. När han anser att det inte sker får han själv ingripa, vilket han 

då ser som en svårighet. Avvägandet i att vänta ut en organisk respons från resten av eleverna på något 

som just sagts i klassrummet, och när han själv ska ingripa kan också kopplas till Rydbergs poäng 

nämnd ovan. Kevin berör konkret behovet av att positionera sig som lärare, samtidigt som han även ser 

till fördelen med att förbli tämligen objektiv och vänta ut andra elevers respons. 

Jim ventilerar en problembild kring Fake News där han menar att det bidrar till att han som lärare får en 

försvagad position som etablerad källa till information. I en kontroversiell fråga innebär det att elever 

därför kan hitta en egen väg till information och göra ett ställningstagande grundat på det. Det kan 

eventuellt bidra till att ställningstaganden då inte är grundande utifrån korrekt fakta, vilket kan vara en 

samhällsfara. På grund av kontroversiella frågors grundproblematik; det finns flera perspektiv att väga 

in i frågan och inte nödvändigtvis ett korrekt svar, blir medvetenheten om det betydelsefull i ett ämne 

som syftar till ett samhälleligt deltagande. Dessutom blir bildningen lidande. Det grundar sig i att läran 

om hur man kan resonera och nyansera kontroversiella frågor uteblir om elever inte litar på lärares och 

skolans information. Jims svar lutar således mot Englunds didaktiska perspektiv om kontrovershantering 

då han pekar på sakligheten inom kontroversiella frågor är betydelsefull för en god bildning, och Jim 

indikerar att han som informationskälla bör ingjuta ett förtroende hos eleverna som trumfar Fake News.  

6.4	Vilka	möjligheter	ser	lärare	med	undervisning	angående	kontroversiella	frågor?	
	

Både Michael, Oscar, Pamela, Kevin och Jim berör vidgade perspektiv i sina svar. Michael fokuserar 

kring att man som ett kollektiv kan byta erfarenheter och information med varandra. Oscar menar att 

skolan kan bidra med arbetsmetoder som kan vara gynnsamma för elever. Pamelas svar kan kopplas 

ihop med Oscars då hon ser möjligheter kring ämnet i skolan för en saklig och god undervisning. Kevin 

nämner potentialen till att ge elever fler perspektiv rent ordagrant och Jim ser demokratiuppdraget som 

synonymt i träningen med att arbeta kring kontroversiella frågor.  

Samtliga berör möjligheterna till arbetssätt och perspektiv och legitimerar därför arbetet med 

kontroversiella frågor. Ingen av respondenterna ställer sig på något sätt ifrågasättande till dess plats i 

undervisningen. De bejakar arbetet med en kollektiv ton av att det kan utvecklas och att det har 

möjligheter att påverka och förbereda elever på ett gynnsamt sätt. Informanterna kan därför tydligt 

tolkas vara positiva till kontroversiella frågor och dess plats i samhällskunskapsundervisning. De kan 

även sammankopplas med de resonemang Englund för kring det historiska och didaktiska perspektivet 

gällande kontrovershantering. Historiskt sett har kontroversiella frågor gått från att vara relativt latent i 

undervisningen till att få en mer framträdande roll. Ämnets plats i undervisningen kan utifrån lärarnas 
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resonemang tolkas som starkt betydelsefullt och dessutom vara något som rentav borde utökas. De 

didaktiska möjligheterna är också något som lärarna återkommande framhäver, vilket sammanfaller väl 

med Englund. 

6.5	Vad	anser	lärare	vara	viktigt	vid	kontrovershantering	i	klassrummet?	
	

Om det uppstår en kontrovers i klassrummet, sinsemellan elever, eller i relationen lärare – elev får 

läraren agera utifrån sin position som auktoritet och ledare. Kring detta lyfter Michael sin roll som 

betydelsefull och poängterar vikten vid att vara saklig och lugn, vilket kan liknas vid hur Oscar menar att 

det inte behöver vara en strid som ska ha en klar vinnarsida. Kontroversiella frågor kan mycket väl vara 

av den art där det inte finns en tydlig sanning vilket Oscar anknyter till. Pamela berör styrkan gällande 

att som lärare vara lyhörd även om elever säger något som enligt henne ”låter tokigt”. Enligt henne kan 

man då via att föregå med gott exempel visa att man inte behöver ha samsyn. Även Kevin poängterar att 

han värnar om elevers möjligheter till meningsskiljaktigheter, trots eventuella utspel som kan vara (som 

han uttrycker det) ”helt bort i stoll”.  

Jim framhåller att han vill tillåta meningsskiljaktigheter i klassrummet och att eleverna ska känna sig 

trygga i att kunna yttra sig, men att han anser att det måste präglas av att man som lärare företräder 

demokrati och tar avstånd från kränkningar. Gränsen för när det övergår från att pröva ett argument till 

något som kan uppfattas som antidemokratiskt ser han som ett viktigt ämne. Jim kommer här in på ett 

område som berör yttrandefrihet. Hans utsago kan knytas till Hess resonemang om kontroversiella frågor 

och dess samband med det öppna samtalet som kan frodas i en demokrati. Jim betonar att hanterandet av 

oplanerade kontroverser i klassrummet bygger på yttrandefriheten, vilket medför gränser och ansvar. 

Gällande kontroverser framhåller han att han upplever en balansgång i när uttryck övergår från generella 

påståenden och frågeställningar till antidemokratiska idéer. Han uttrycker att majoriteten av eleverna 

förstår innebörden av yttrandefrihetens gränser i skolan, och belyser således Hess poäng. 

Yttrandefriheten gör att eleverna kan uttrycka sig, och här poängterar Jim dessutom att eleverna är 

medvetna om den, eftersom de vidhåller de ramar som det medför. 

Samtliga lärare betonar att respekt, saklighet och trygghet ska vara fundament i klassrummet som utgör 

att elever tillåts uttrycka sig, även om de tycker olika. De vidhåller det som viktigt vilket framgår 

återkommande alltigenom deras intervjusvar. Därför är det rimligt att poängtera att samtliga definierar 

sina klassrum likt Ljunggrens beskrivning av det offentliga rummet. Klassrummet är en plats där olika 

bakgrunder möts, från olika delar av samhället, och uttrycken som då tillkommer är något lärarna 

uppenbarligen värnar om. Rösterna ska få prövas i klassrummet, även om det bidrar till att 

kontroversiella frågor uppstår. Det tillåts med ett bejakande, med lärarnas sakkunnighet som hjälp.  
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7. Slutkommentarer 
Resultatet i studien tyder på att respondenterna ser arbetet med kontroversiella frågor i 

samhällskunskapen som viktigt. Metoden för att nå samtliga informanters utsagor är delvis baserad på 

att samtalet ska täcka det tilltänkta och vid eventuella oklarheter har kompletterande frågor kunnat 

ställas. Metoden anses i efterhand varit lämplig, och en annan typ av utformning hade kunnat generera 

en annan typ av resultat. Att arbeta kvantitativt utifrån ett större urval hade kunnat frambringa större 

mönster eller olikheter i resultatet och även ge läsaren en bredare bild av lärares inställning till 

undervisning av kontroversiella frågor i samhällskunskap. Då denna studie varit avsedd för att avbilda 

den personliga upplevelsen hos verksamma lärare och avspegla deras röster har därför sådan metod valts 

bort.  

Styrkan med den valda metoden är att informanterna i utförliga utsagor återgett det efterfrågade gällande 

arbetet med kontroversiella frågor. Intervjuerna har medfört att det personliga mötet har öppnat upp för 

individen att träda fram och beskriva sina egna känslor kring ämnet. Det har därför inneburit en riklig 

data som kunnat läsas genom utvald litteratur. Eventuella svagheter är att resultatet inte kan ses som 

representativt för samhällskunskapslärare, både i regionen och i Sverige i övrigt. Svaren kan således inte 

ses som generellt för yrkeskåren gällande respondenternas allmänna inställning till arbetet med ämnet. 

Ett förslag för vidare forskning vore därför att driva kvantitativ forskning och samla data från flera 

regioner i landet. Ett större urval skulle således kunna presenteras mer representativt i syftet av att skapa 

lärares kollektiva uppfattningar. Denna studie visar tydligt att ämnet är aktuellt i samhällskunskap och 

följaktligen kan studien kompletteras med röster från flera delar av landet.  

Den tidigare forskningen visar påtagligt att ämnet är aktuellt och återkommande. Både internationellt 

och inom Sverige. Denna studie lyfter de verksamma lärarnas röster på ett sätt som kan komplettera den 

tidigare forskningen, särskilt inom Sverige. Respondenternas personliga utsagor gällande arbetet med 

kontroversiella frågor stämmer till stor del överens med forskningsunderlaget, både gällande vad en 

kontroversiell fråga är, men även kring hur arbetet med det i undervisning kan te sig. Forskningen som 

ligger till grund för studien blir således bekräftad då respondenternas svar tyder på hög 

överensstämmelse med synen på metoder för att arbeta med kontrovershantering. Det finns även klara 

likheter mellan lärarnas definition av en kontroversiell fråga och det teoretiska underlaget. Dock bör det 

inflikas att respondenternas arbete med planerad undervisning av kontroversiella frågor påvisar att 

specifika metoder för arbetet är erfarenhetsbaserat. Ringa tecken indikerar att lärarna utgår från någon 

kunskapsbas som medföljt från lärarutbildningen rörande ämnet. 
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Bilaga. Intervjuguide 
Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

Vad upplevde du präglade din första tid som lärare? Exempelvis elevbemötande, ämneskunskaper, 
kollegialt samarbete? 

 

Vad har förändrats kring ditt lärarskap idag? 

 

Finns det något särskilt du lägger fokus vid i din undervisning? Något som du anser karaktäriserar dig 
som lärare? 

 

Vilka konnotationer kopplar du in när du hör att något är en kontroversiell fråga?  

 

Finns det några aktuella kontroversiella frågor som du anser är övergripande i globala sammanhang? 

 

Finns det några aktuella kontroversiella frågor som du anser vara nationellt bundet till Sverige? 

 

Undervisar du kring kontroversiella frågor?  Om ja, hur? 

    Om nej, p.g.a. vilken orsak? 

 

Hur ser du på att arbeta med kontroversiella frågor i undervisningen? 

 

Finns det något du skulle vilja ändra på i din undervisning kring just kontroversiella frågor? 

Varför anser du det? 

 

Vilka styrkor skulle du tillskriva arbetet med att arbeta kring kontroversiella frågor? 

    Varför? 

 

Vilka svårigheter ser du med att arbeta kring kontroversiella frågor? 
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    Hurså? 

När du undervisar kan du både styra innehållet mot avsiktligt kontroversiella frågor, men det kan också 
uppstå oplanerade kontroverser. Hur hanterar du det?  

 

Viktigt vid hanterandet av kontroverser i klassrummet? 

 

Förändringar kring kontroverser? 

 

Minns du något särskilt scenario? 

	
 


