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Inledning 

Att vara lärare är ett utmanande jobb, med allt vad det innebär. Exempelvis att som lärare skapa 

innehållsliga och lärorika lektioner, men också få eleverna att förstå och lära sig nya saker. 

Ytterligare en utmaning kan vara att undervisa om ämnen som upplevs som känsligt. Ämnen 

och frågor som upplevs som känsliga kan med andra ord beskrivas som kontroversiella. Dessa 

frågor är vanligt förekommande inom områden som behandlar exempelvis religion eller poli-

tiska ideologier.1 Dock brukar de frågor som upplevs som kontroversiellt variera mellan både 

skolor och över tid.2 

 

Att kontroversiella frågor kan variera delvis mellan olika skolor men också över tid kan bevittna 

om frågornas komplexitet. Att undervisa om kontroversiella frågor innebär stora pedagogiska 

utmaningar, det går att läsa i rapport gjord av Europarådet.3 Jag hävdar att under utbildningens 

gång har det pratats för lite om hur vi som framtida lärare ska hantera kontroversiella frågor, 

denna stora pedagogiska utmaning. Å ena sidan kan en anledning till detta vara frågornas kom-

plexitet, vilket gör att det inte finns enkla svar kring hur vi som lärare ska förhålla oss och 

undervisa om dessa frågor. Å andra sidan kan en anledning till bristande diskussioner och ut-

bildning om kontroversiella frågor i lärarutbildningen vara att dessa frågor är oförutsägbara. 

Det är med andra ord svårt att förbereda sig för vilka diskussioner och frågor som kan dyka upp 

i en klassrumssituation. I en annan studie: Skolor som politiska arenor beskriver författarna att 

kontroversiella frågor i skolan kan hanteras på väldigt olika sätt, något som förstärker bilden av 

utmaningen med att hantera, undervisa och definiera kontroversiella frågor.4 

 

                                                
1 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spännings-
fält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stockholm], 
2017, 10. https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 (hämtad 2019-04-21)  
2 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spännings-
fält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stockholm], 
2017, 7. https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 (hämtad 2019-04-21)  
3 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spännings-
fält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stockholm], 
2017, 6. https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 (hämtad 2019-04-21)  
4 Amnå, Erik, Englund, Tomas, Arensmeier, Cecilia, Ekman, Joakim, Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & 
Zetterberg, Pär (red.), Skolor som politiska arenor [Elektronisk resurs] medborgarkompetens och kontrovers-
hantering: internationella studier, Skolverket, Stockholm, 2010, 19. http://urn.kb.se/re-
solve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-11531 (hämtad 2019-04-21)  
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Denna studies forskningsproblem kommer att utgå från de upplevelser lärare har gällande att 

definiera, tolka och undervisa om kontroversiella frågor. Vidare också vilka typer av utma-

ningar lärare kan tänkas uppleva med undervisning om kontroverser.  
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Syfte, frågeställningar och disposition 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur legitimerade lärare i samhällskunskap på gymnasiet för-

håller sig till, samt undervisar om kontroversiella frågor.   

 

Frågeställningar 

För att uppnå uppsatsens syfte ska följande fyra frågeställningar besvaras: 

 

1: Hur definierar legitimerade lärare i samhällskunskap på gymnasiet kontroversiella frågor?  

2: Vilket innehåll i styrdokumenten tolkar lärare som kontroversiellt att undervisa om?  

3: Hur undervisar lärare om kontroversiella frågor? 

4: Vad finns det för utmaningar enligt lärare gällande att undervisa om kontroversiella frågor?  

 

Disposition 

Studien består av åtta avsnitt. Studiens första avsnitt är det inledande avsnittet där ämnet och 

forskningsproblemet introduceras. Studiens andra avsnitt består av studiens syfte, de fyra frå-

geställningarna samt de avgränsningar som är gjorda. Studiens tredje avsnitt är bakgrund som 

beskriver kontroversiella frågor i skolan sett ur ett historiskt perspektiv samt skolans styrdoku-

ment i relation till kontroversiella frågor. Studiens fjärde avsnitt är tidigare forskning kring 

ämnet där definitionen av kontroversiella frågor, undervisning om detta samt utmaningar med 

att undervisa om kontroversiella frågor presenteras. Studiens femte avsnitt presenterar de teo-

retiska utgångspunkterna frontlinjebyråkratiteori samt John R Stradlings skäl att undervisa om 

kontroversiella frågor. Dessa teoretiska utgångspunkter kommer att användas som analysverk-

tyg i studiens resultatdel. Avsnittet avslutas med en teoridiskussion om andra tänkbara teorier i 

studien. Studiens sjätte avsnitt behandlar metod och material. Studien kommer att utgå från 

semistrukturerade intervjuer. Vidare i kapitlet motiveras val av metod samt reliabilitet och va-

liditet nämns i avsnittet. I studiens materialavsnitt beskrivs vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, urval och källkritik. Studiens sjunde avsnitt presenterar resultat och analys. Detta 

utifrån studiens fyra teman: definition av kontroversiella frågor, tolkning av läroplan, undervis-

ning och utmaningar. Det sker också en genomgående analys av resultatet med stöd av studiens 

teorier och tidigare forskning. Studiens åttonde avsnitt innefattar en sammanfattning, slutsatser, 

diskussion samt vidare forskning. Här sker en sammanfattning av alla studiens delar, slutsatser 

dras, diskussion utifrån studiens frågeställningar ges samt förslag på vidare forskning.   
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Avgränsningar  

De avgränsningar som är relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar är verksamma 

samt legitimerade lärare i ämnet samhällskunskap på gymnasial nivå. Studiens geografiska av-

gränsningar kommer att ta avstamp i Norrland, närmare bestämt i Västerbotten samt Västern-

orrlands län. Motivering till att använda sig av verksamma samt legitimerade lärare är för att 

de anses kunna tillföra goda kunskaper om kontroversiella frågor. Att studien är avgränsad till 

två stycken län i Norrland motiveras utifrån de tidsbegränsningar som är aktuella för studien.  
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Bakgrund  

Uppsatsens bakgrund inleds med att beskriva kontroversiella frågor i skolan och hur dessa frå-

gor fått tagit allt större plats sett ur ett historiskt perspektiv. Avslutningsvis presenteras skolans 

styrdokument i relation till kontroversiella frågor.  

 

Kontroversiella frågor i skolan 

Kontroversiella frågor blev mer aktuellt efter andra världskriget och det går att se hur kontro-

versiella frågor historiskt sett fått ett större utrymme i skolan idag jämfört med förr.  

 

Sett till de flesta länder i världen har skolan till liten del undervisat och gjort medborgare i 

länderna medvetna om olika typer av kontroverser och konflikter i samhället. Historiskt sett har 

den svenska skolan präglats av en samhällsfostran med religiös och fosterländsk lydnad. Detta 

innebar i stora drag att denna typ av fostran som skolan hade inte inkluderat någon form av 

politik. Under 1900-talets början inleddes samtal om hur samhällsklasserna började slätas ut 

när nu alla medborgare fick möjligheten att rösta, men i läroböckerna lyste kontroversiella frå-

gor med sin frånvaro. Men efter de omfattade skolreformerna som gjordes 1918–1919 började 

framstående socialdemokratiska politiker att skriva och publicera läroböcker som illustrerade 

kontroversiella frågor i form av arbetsklassens position i samhället bland annat.5  Det var först 

efter andra världskrigets slut som skolkommissionen bestämde att de kontroversiella frågorna 

inte längre skulle stå i skymundan. Detta ledde till följande offentliga utredning gjord av staten 

1946: ”Lärjungarna äger rätt till saklig upplysning om de stora ideologiska och samhälleliga 

stridsfrågorna och bör på grundval härav själva sedan arbeta sig fram en personlig uppfatt-

ning.”6 Ursprungsidén med att lyfta fram kontroversiella frågor mer syftade till att det var alla 

enskilda individers uppgift att försvara demokratin. Detta fanns med i statens offentliga utred-

ningar gällande svenska skolväsendets utveckling, där demokratin sas: ”bygga på alla medbor-

gares fria samverkan. En sådan samverkan måste i sin tur bygga på fria personligheter. Skolans 

främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor.”7  Vilket nu innebar för att fostra demo-

kratiska människor började eleverna självständigt analysera samhällsfrågor.  

                                                
5  Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och 
politik i samhällsundervisningen, 1. uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2015, 188.  
6 SOU: 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 
utveckling,3.  
7 SOU: 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 
utveckling, 3.  
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Längre fram, under framförallt 60 och 70-talet beskrevs det att den demokratiska undervis-

ningen skulle ta ursprung ur ”objektiv vetenskaplig grundval.”8 Det var med andra ord veten-

skapssamhället som garanterade eleverna objektivitet och sanning. Att den undervisningen 

skulle präglas av en objektiv vetenskap kom sedan att kritiseras i den nya läroplanen som in-

fördes 1980. I läroplanen från 1980 betonades öppna diskussioner för att främja individers vär-

deringar och tankar. Tidigare kunde vi se hur demokrati-begreppet innefattade att enas, men att 

i skolans värld började nu begreppet att omformuleras och rätten att vara oenig och föra fria 

diskussioner lyftes fram. Denna form av demokrati benämns som deliberativ demokrati och 

lyfte fram öppna samtal som vitalt.9 Nästa läroplan trädde i kraft år 1994. I denna läroplan fanns 

det utrymme för eleverna att diskutera kontroversiella frågor, men i Lp94 betonades kontrover-

ser inte som något nödvändigt. Inte heller gällande hur mycket tid vartdera ämne eller tema fick 

i undervisningen kunde kontroversiella frågor ses som något prioriterat i läroplanen.10  

 

År 2011 infördes den senaste läroplanen i skolan och de styrdokument som är aktuella i dagens 

skola. I denna läroplan går det att se att det finns ett fokus på mål och resultat. Detta har i sin 

tur gett lärare och elever minskat inflytande i skolan. Kommunikation lyfts fram i den aktuella 

läroplanen som demokratiskt arbete i klassrummet. Detta fungerar även som kompletterande 

undervisningsmetod. I den aktuella läroplanen för gymnasiet från 2011 poängteras vikten av att 

kunna vara oeniga: ” Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 

fram. Den ska framhålla betydelse av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till så-

dana.”11 Sammanfattningsvis går det att se kontroversiella frågor historiskt sett fått ett större 

utrymme i skolan idag jämfört med tidigare.  

 

Skolans styrdokument i relation till kontroversiella frågor 

I denna bakgrundsdel kommer styrdokumenten i relation till kontroversiella frågor att lyftas 

fram. Vad säger de styrdokument som lärare måste förhålla sig om just kontroversiella frågor? 

 

                                                
8 SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 
utveckling,3.   
9 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och po-
litik i samhällsundervisningen, 1. uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2015, 188–189. 
10 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och 
politik i samhällsundervisningen, 1. uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2015,188–190.  
11 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan, 2. (hämtad 2019-03-26)  
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Skolverket presenterar på deras hemsida olika former av stödmaterial för att utveckla undervis-

ningen eller verksamheten. Under kategorin skolutveckling på hemsidan skriver Skolverket att 

kontroversiella frågor väcker starka känslor, men att det finns stöd för både lärare och rektorer 

att få. Skolverket betonar även att det är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag att hantera 

denna del av undervisningen.12 

 

Vidare beskriver skolverket under samma kategori skolutveckling på deras hemsida följande 

om kontroversiella frågor: ”Att få möta och framföra argument både för och emot i kontrover-

siella frågor upplevs som mer lösningsinriktat och mindre polariserande än en vanlig debatt, 

men också tidskrävande och bäst lämpad för mindre grupper, visar en studie från Irland.”13 

Skolverket förklarar också vikten av att kunna argumentera ur olika perspektiv: ”Att lära elever 

och studenter att pröva argument från olika perspektiv för att sedan komma fram till en egen 

eller gemensam ståndpunkt har stöd i skolans styrdokument och förekommer i undervisningen 

på olika sätt.”14 

 

Att kunna föra fram sina åsikter och argumentera går att finna under ämnet samhällskunskap 

och under exempelvis Samhällskunskaps 1b 100 poängskurs under kunskapskravet E: 

” Eleverna kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen and-

ras ståndpunkter.”15  Skolverket skriver även på deras hemsida under skolans värdegrund och 

uppgifter att skolan ska vara öppen för olikheter och skilda uppfattningar och att detta ska upp-

muntras och föras fram i undervisningen.16 

 

I studien Hantera kontroversiella frågor publicerad av Europarådet beskriver studien att under-

visning om kontroversiella frågor inte sker i ett tomrum utan detta ingår i skolans styrdokument, 

närmare bestämt i skolans läroplan. Hur läroplanen genomförs kan påverka hur lärare hanterar 

                                                
12 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kon-
troversiella-fragor (hämtad 2019-03-26)  
13 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/mer-fokus-
pa-losningar-med-modell-for-kontroversiella-fragor (hämtad 2019-03-26)  
14 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/mer-fokus-
pa-losningar-med-modell-for-kontroversiella-fragor (hämtad 2019-03-26) 
15 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyl-
labuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26courseCode%3DSAM-
SAM01a1%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SAM-
SAM01a1 (hämtad 2019-03-26)  
16 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (hämtad 2019-03-26)  
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kontroversiella frågor i undervisningen. Studien beskriver vidare att läroplanernas del 1 och 2 

kan användas som stöd för att hantera kontroversiella frågor. Detta genom att ta stöd med hjälp 

av läroplanen för att skapa en miljö som bygger på en gemensam värdegrund, där kontroverser 

ses som en naturlig del av demokratin där olika åsikter tas hänsyn till. Läroplanerna kan fungera 

som stöd för hantering av kontroversiella frågor genom att ge eleverna möjlighet att utveckla 

samarbetsförmågan och det kritiska tänkandet, för att på bästa sätt hantera kontroversiella frå-

gor. Exempel som studien tar upp är att utveckla sin förmåga att lyssna, argumentera och käll-

kritiskt granska källor. Att kontroversiella frågor ingår i skolans läroplan innefattar i praktiken 

att personal i skolan måste inse att kontroversiella frågor har en inverkan på alla ämnen och de 

måste därmed se samband mellan kontroversiella frågor och de ämnen som de undervisar i.17 

 

Sammanfattningsvis är kontroversiella frågor något som lyfts upp i styrdokumenten och något 

som poängteras som viktigt att både elever, men också lärare får rätt verktyg att jobba med 

kontroverser på bästa sätt. I skolans värdegrund ses det som viktigt att olikheter och skilda 

uppfattningar uppmuntras och att eleverna ska lära sig att argumentera från olika perspektiv, 

vilket gäller alla frågor, inte bara de kontroversiella.  

  

                                                
17 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spän-
ningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stock-
holm], 2017, 25. https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 (hämtad 2019-03-26)  
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Tidigare forskning  

I den tidigare forskningen presenteras relevant tidigare forskning om kontroversiella frågor. 

Den tidigare forskningen visar att begreppet kontroversiella ämnet är något brett och svårdefi-

nierat, samt att det kan ses som en pedagogisk utmaning att undervisa om dessa frågor, men att 

det är vanligt förekommande i lärarnas yrkesroll.  

 

Definitionen av kontroversiella frågor  

Inledningsvis i denna undersökning är det relevant att definiera vad kontroversiella frågor är 

för något.  

 

Skolverket skriver följande om kontroversiella frågor och dess svårigheter att sätta en enkel 

definition på begreppet: ”Vad som är kontroversiellt varierar. Olika frågor kan uppfattas som 

kontroversiella beroende på situation och erfarenheter. Det kan vara allt från politik och religion 

till kultur och traditioner. Det kan beröra frågor som exempelvis rasism, heder, sex och sam-

levnad, diskriminering och våldsbejakande extremism.”18 Även i boken Kontroversiella frågor 

beskrivs kontroversiella frågor varierande och av olika slag. Författarna fortsätter med att be-

skriva att kontroversiella frågor är frågor som har en samhällspolitisk relevans där olika grupper 

eller individer har olika åsikter.19 

 

I studien Hantera Kontroversiella frågor, publicerat av Europarådet väljer de att beskriva kon-

troversiella frågor som frågor som ger upphov till starka känslor och skapar spänningar i sam-

hället. Likt skolverkets definition beskriver även studien av Europarådet kontroversiella frågors 

bredd och skriver: ”Frågorna har stor bredd, allt från gudstjänstlokaler på en mindre ort till 

globala frågor om att minska växthusgasutsläppen.”20  

                                                
18  Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kon-
troversiella-fragor (hämtad 2019-03-26)  
19 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och 
politik i samhällsundervisningen, 1. uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2015, 12.  
20 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spän-
ningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stock-
holm], 2017, 7. https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 (hämtad 2019-03-26)  
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Att undervisa om kontroversiella frågor 

”Att undervisa om kontroversiella frågor innebär stora pedagogiska utmaningar”21 hävdar rap-

porten som behandlar kontroversiella frågor gjord av Europarådet. De beskriver vidare att kon-

troversiella frågor kan uppstå inom alla områden i skolans värld, men att det finns vissa sko-

lämnen som är oftare förknippade med kontroversiella frågor. Exempelvis samhällskunskaps-

ämnet där det kan förekomma motstridiga politiska uppfattningar och ideologier.22  Författarna 

Sture Långström och Arja Virta med boken Samhällskunskapsdidaktik säger att man som lärare 

alltid kommer att stöta på kontroversiella frågor i sitt yrke, inte minst i samhällskunskap.23 

 

I boken kontroversiella frågor poängteras det att det första en lärare måste göra vid undervis-

ning om kontroversiella frågor är att bestämma och ta ställning till vilka frågor som är kontro-

versiella. Därefter är det viktigt med hjälp av lärarens didaktiska förmåga att kunna omvandla 

de kontroversiella frågorna till något användbart i undervisningen.24 Skolverket diskuterar 

undervisning om kontroversiella frågor i skolan och beskriver att det är viktigt att eleverna ska 

utveckla förmågor för att kunna inta en aktiv roll i demokratin. Skolverket poängterar vikten av 

att lärare undervisar om/i dessa frågor, samt att samtalet mellan lärare och elever är central när 

det gäller undervisning om detta.25   

 

I studien Skolor som politiska arenor där Carsten Ljunggren och Ingrid Unemar Öst skrivit 

avsnittet Skolors och lärares kontrovershantering beskrivs hur skolor och lärare hanterar kont-

verser i skolmiljö. Författarna beskriver att kontroversiella frågor i undervisningen kan utveckla 

elevernas förmåga att ändra sina åsikter, ompröva argument eller få nya insikter i samhälleliga 

frågor, därav bör inte kontroverser i undervisningen ses som något negativt.26 Ljunggren och 

                                                
21 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spän-
ningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stock-
holm], 2017, 6. https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 (hämtad 2019-04-21)  
22 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spän-
ningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stock-
holm], 2017, 10. https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 
23 Långström, Sture & Virta, Arja, Samhällskunskapsdidaktik: utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 
tänkande, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, 240.  
24 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och 
politik i samhällsundervisningen, 1. uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2015, 13.  
25 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kon-
troversiella-fragor (hämtad 2019-04-21)  
26 Amnå, Erik, Englund, Tomas, Arensmeier, Cecilia, Ekman, Joakim, Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid 
& Zetterberg, Pär (red.), Skolor som politiska arenor [Elektronisk resurs] medborgarkompetens och kontrovers-
hantering: internationella studier, Skolverket, Stockholm, 2010, 18. http://urn.kb.se/re-
solve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-11531 (hämtad 2019-04-21)  
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Unemar Öst beskriver att kontroversiella frågor i skolan kan hanteras på olika sätt samt att det 

råder skillnader lärare emellan hur de hanteras dessa frågor. Författarna beskriver vidare lärares 

förmåga att hantera kontroverser, detta kan analyseras utifrån tre termer: lärares samhällsenga-

gemang, kommunikativa strategier samt medvetenhet om kontextuella faktorer.27 Dessa tre ter-

mer har skapats genom enkäter med lärare och elever på skolor som författarna har genomfört.  

 

Den första termen som tas upp i studien är lärares samhällsengagemang i relation till deras 

förmåga att hantera kontroverser. Enligt studien kan lärarnas egna samhällsengagemang ha be-

tydelse för hur de hanterar kontroversiella frågor i undervisningen.  

 

Den andra termen som behandlar lärarnas kontrovershantering handlar om lärarnas kommuni-

kativa strategier. Enkätsvaren gällande lärarnas kommunikativa strategier visar på en hög pot-

ential för lärarnas förmåga att hantera kontroverser. När lärarna själva skulle uppskatta sin öp-

penhet för kontroversiella frågor samt hur de hanterar dessa uppfattade de sig som i hög grad 

kompetenta. Gällande kommunikativa strategier är den mest dominerande kommunikationen 

bland lärarna att samhällsläraren talar och eleverna lyssnar. Det går att konstatera genom stu-

dien Skolor som politiska arenor att undersökningen beskriver ett öppet kommunikationskli-

mat, men att eleverna beskriver att klassrummet stundtals kan upplevas som en styrd situation 

där inte alltid lärarna uppmuntrar eleverna att ta ställning.  

 

Den tredje termen som tas upp i studien angående lärares förmåga att hantera kontroverser är 

medvetenheten om kontextuella faktorer. Gällande lärares kontextmedvetenhet var två lärarför-

mågor intressanta för enkäten: tilltro till elevers förmåga samt förmåga till situationsanpass-

ning. Författarna beskriver att dessa två förmågor hänger samman med vilka kommunikativa 

strategier lärarna väljer att använda vid undervisningen om kontroversiella frågor. Tilltro till 

elevernas förmåga innefattar: uppfattningen om elevers allmänna karaktär, deras sociala för-

måga samt hur kapabla eleverna är att agera fritt och seriöst i skolan. Gällande tilltro till elevers 

förmåga hävdar lärarna att de har en stark tilltro och förväntningar på eleverna, vilket eleverna 

instämmer med. Gällande situationsanpassning får enligt enkäten ca hälften av de tillfrågade 

                                                
27 Amnå, Erik, Englund, Tomas, Arensmeier, Cecilia, Ekman, Joakim, Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid 
& Zetterberg, Pär (red.), Skolor som politiska arenor [Elektronisk resurs] medborgarkompetens och kontrovers-
hantering: internationella studier, Skolverket, Stockholm, 2010, 29.  http://urn.kb.se/re-
solve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-11531 (hämtad 2019-04-21)  
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eleverna möjligheten att påverka undervisningen när ett nytt område ska introduceras i sam-

hällskunskap.28 

 

I en avhandling Att ta sig an världen skriven av Johan Sandahl, varav det övergripande målet 

med avhandlingen är att beskriva och tolka lärares tal om innehåll och mål i samhällskun-

skapen.29 Sandahl väljer inledningsvis beskriva att de frågor som eleverna ofta möter i sam-

hällskunskapsundervisningen är kontroversiella och komplexa frågor.30 Via de intervjuer som 

Sandahl gjort tolkar han att lärarna inte vill ifrågasätta individuellt tänkande hos eleverna, utan 

snarare vill lärarna lyfta diskussionerna genom flera perspektiv. Vidare beskriver forskaren att 

det blir svårare att lyfta diskussionerna och vidga perspektiven ju mer kontroversiella frågorna 

blir i klassrummet. Med andra ord, är frågorna mindre värdeladdade är det lättare att ge en 

nyanserad bild. Syftet med att vidga samhällsfrågorna hävdar lärarna i avhandlingen är för att 

skapa självreflekterande och mindre fördomsfulla elever. För att använda sig av fler perspektiv 

på samhällsfrågor och kontroversiella frågor använder sig lärarna av olika strategier. Ett exem-

pel på detta är att använda sig av filmer och artiklar för bredda perspektivet på den samhälls-

fråga de vill beröra.31 

 

En annan studie: Att verka i spänningsfält beskriver för att läraren ska kunna undervisa om 

kontroversiella frågor behöver de använda sig av särskilda undervisningsstrategier, dessa inne-

fattar bland annat att läraren inte ska uttrycka några personliga åsikter alls. Även att agera som 

”Djävulens advokat” kan ses som en fördel vid undervisningen av kontroversiella frågor då 

många åsikter kommer fram och tas på allvar om läraren tar en medveten ställning mot elever-

nas åsikter. Det är även centralt att kunna skapa ett bra klassrumsklimat vid undervisning om 

kontroversiella frågor, där studien beskriver för att inte diskussionen ska bli överhettad är det 

viktigt att läraren tar ansvar för klassrumsklimatet. Om konflikter uppstår kan läraren delvis 

                                                
28 Amnå, Erik, Englund, Tomas, Arensmeier, Cecilia, Ekman, Joakim, Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid 
& Zetterberg, Pär (red.), Skolor som politiska arenor [Elektronisk resurs] medborgarkompetens och kontrovers-
hantering: internationella studier, Skolverket, Stockholm, 2010, 29–37. http://urn.kb.se/re-
solve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-11531 (hämtad 2019-04-21) 
29 Sandahl, Johan, Att ta sig an världen [Elektronisk resurs]: lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskun-
skapsämnet, Karlstads universitet, Licentiatavhandling Karlstad: Karlstads universitet, 2011,Karlstad, 2011, 11.  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7430 (hämtad 2019-04-21)  
30 Sandahl, Johan, Att ta sig an världen [Elektronisk resurs]: lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskun-
skapsämnet, Karlstads universitet, Licentiatavhandling Karlstad: Karlstads universitet, 2011,Karlstad, 2011,9.  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7430 (hämtad 2019-04-21)  
31 Sandahl, Johan, Att ta sig an världen [Elektronisk resurs]: lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskun-
skapsämnet, Karlstads universitet, Licentiatavhandling Karlstad: Karlstads universitet, 2011, Karlstad, 2011, 
120- 121.  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7430 (hämtad 2019-04-21)  
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tappa en del av sin auktoritet, det kan också försämra elevernas relation till läraren. Läraren 

måste också kunna bemöta spontana frågor och kommentarer, vilket studien beskriver inte är 

helt självklart hur man bemöter detta på bästa sätt. Detta eftersom elever alltid finns uppkopp-

lade på internet, vilket gör det svårt enligt studien att veta vilka typer av frågor som uppstår i 

klassrummet.32 

Utmaningar med att undervisa om kontroversiella frågor  

I en studie gjord av Europarådet som kan ses som en resurs för att utveckla undervisning om 

kontroversiella frågor, beskrivs bland annat utmaningar med att undervisa om frågor som kan 

anses som kontroversiella.   

 

Studien beskriver att anledningen till att kontroversiella frågor är en utmaning att undervisa om 

är dels för att kontroverser behandlar ofta olika konflikter mellan individer, dessa har olika 

åsikter och värderingar och är sällan överens. Även frågornas komplexitet och de faktum att 

det inte finns enkla svar bakom kontroverser beskrivs också som en utmaning.33 Ytterligare 

utmaningar som studien väljer att lyfta fram är delvis svårigheten att vara kunna vara neutral i 

undervisning om kontroversiella frågor, detta påstående stärks med hjälp av Stradlings artikel 

Teachning Controversial Issues.34 Ytterligare en utmaning med undervisning om kontroversi-

ella frågor är att det inte är en fastställd kunskapsmassa att lära ut till eleverna. Gällande kon-

troversiella frågor går det alltså inte som lärare att närma sig frågorna med akademisk distans 

utan undervisningen blir präglad av de attityder som både läraren, men även eleverna för med 

sig in i undervisningen. Av dessa anledningar menar många forskare enligt studien att det finns 

en risk för lärare att framstå som partisk gällande undervisningen av kontroverser i klassrum-

met. Hur lärare hanterar sina egna erfarenheter men också elevers erfarenheter och åsikter är en 

avgörande strategi för hur lärare ska lyckas undvika att vara partisk i klassrummet.35  

                                                
32 Papamichael, Elena, Att verka i spänningsfält: Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demo-
kratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE): utbildningspaket för lärare, Council of Europe, 
[Europa], 2016, 15–17.  
33 Papamichael, Elena, Att verka i spänningsfält: Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demo-
kratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE): utbildningspaket för lärare, Council of Europe, 
[Europa], 2016, 8.  
34 Papamichael, Elena, Att verka i spänningsfält: Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demo-
kratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE): utbildningspaket för lärare, Council of Europe, 
[Europa], 2016, 15.  
35  Papamichael, Elena, Att verka i spänningsfält: Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demo-
kratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE): utbildningspaket för lärare, Council of Europe, 
[Europa], 2016, 15.  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis i denna forskningsöversikt går det att konstatera att begreppet kontrover-

siella frågor är ett något komplext och svårdefinierat begrepp med dess breda definition. Det 

går vidare att konstatera att kontroversiella frågor kan vara en utmaning, men något som lärare 

kommer att möta i sin undervisning i skolan.  
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Teori  

Detta avsnitt presenterar de teoretiska utgångspunkter som studien utgår från. De teoretiska 

utgångspunkterna i denna studie tar avstamp i frontlinjebyråkratiteorin samt i John R Stradlings 

skäl att undervisa om kontroversiella frågor. Uppsatsens teorier kommer att användas som ana-

lysverktyg för att analysera de syfte som lärarna anser finns med kontroversiella frågor samt 

undersöka lärarnas tolkningsutrymme angående definitionen av kontroversiella frågor, tolkning 

av styrdokument, undervisning och utmaningar.  

 

John R Stradlings skäl om att undervisa om kontroversiella frågor 

Det finns flertaliga skäl att undervisa om kontroversiella frågor i skolan. John R Stradling be-

skriver att det finns två skäl till att lärare bör undervisa om dessa frågor: sakligt och generellt 

baserade skäl.  

 

Sakligt baserade skäl innefattar att det är viktigt att undervisa om kontroversiella frågor för att 

det är viktiga för elevernas liv, eller relevanta för nutidens sociala, politiska eller moraliska 

problem. Sammanfattningsvis beskrivs det utifrån teorin att frågorna är viktiga i sig.36  

 

Den andra skälet, generellt baserade skäl grundar sig att det viktigaste är de diskussioner som 

sker kring kontroversiella frågor, detta ska i sin tur bilda eleverna kring attityder och lärdomar. 

Innehållet i själva kontroverser ses som mindre viktigt.37 Några skäl att undervisa om kontro-

versiella frågor utifrån generellt baserade skäl är följande: 

- Ämnesrelaterade skäl. Detta för att förstå att konflikter inte ska ses som farliga utan som 

en del av en demokrati.38 

- Läroplansövergripande. Exempelvis för att eleverna ska utveckla sitt kreativa tän-

kande.39 

                                                
36  Stradling, R., Noctor, M., Baines, B. Teaching Controversial Issues. London: Edward Arnold, 1984, 3 
37 Stradling, R., Noctor, M., Baines, B. Teaching Controversial Issues. London: Edward Arnold, 1984,3.  
38 Hess, Diana E., Controversy in the classroom [Elektronisk resurs]: the democratic power of discussion, 
Routledge, New York, 2009,162.  
39 Lambert, David & Balderstone, David, Learning to teach geography in the secondary school: a companion to 
school experience, Routledge, London, 2000, 142. 
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- Demokratistärkande. Ett skäl att undervisa om kontroversiella frågor är för att det är 

demokratistärkande. Detta för att eleverna ska få mer respekt för exempelvis mänskliga 

rättigheter eller demokratiska principer.40 

 

Operationalisering av John R Stradlings teori  

Denna teori kommer i studien användas för att analysera de resultat som intervjuerna ger. Re-

spondenternas kan komma att ge en variation av svar gällande syftet med att undervisa om 

kontroversiella frågor. Teorin kommer därför att vara användbar vid en analys av denna variat-

ion bland lärare. Enligt John R Stradling finns det två skäl att undervisa om dessa frågor, sakligt 

och generellt baserade skäl. Dessa två skäl kommer att vara utgångspunkten i den analys av 

respondenternas svar gällande syftet med att undervisa om kontroversiella frågor för att analy-

sera skillnader och likheter bland lärarnas svar.  

 

Frontlinjenbyråkratiteori  

En frontlinjebyråkrat är enligt teorin de tjänstemän i offentliga myndigheter som jobbar nära 

medborgarna och har nära kontakt med människor i sitt vardagliga arbete. Denna teori är ett 

sätt att beskriva de som arbetar inom mäniskovårdande organisationer, med andra ord jobb eller 

organisationer där man arbetar med människor.41Som frontlinjebyråkrat uppstår en problematik 

i deras jobbsituation på grund av den komplexa yrkesvardagen de arbetar i.42 Detta innebär att 

frontlinjebyråkrater utvecklar strategier för att hantera det arbete som de ställs inför.43 Frontlin-

jebyråkratiteorin kan appliceras till läraryrket. Lärare verkar i situationer som är för komplicerat 

att hanteras enligt ett detaljstyrt regelverk. Lärares arbete styrs till stor del av de styrdokument 

som finns, bland annat läroplanen som kan ses som policydokument. Genom teorin beskrivs 

det att lärarna anförtros ett visst mått av självstyre och tolkningsutrymme. Utifrån lärarnas pro-

fessionalitet och kunskap förväntas de kunna fatta exempelvis snabba beslut utifrån styrdoku-

menten som styr deras verksamhet till viss del, i mötet med eleverna.44 Trots att det sker en 

                                                
40 Hess, Diana E., Controversy in the classroom [Elektronisk resurs]: the democratic power of discussion, 
Routledge, New York, 2009, 31.  
41 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary ex-
panded ed., Russell Sage Foundation, New York, 2010, xi.  
42 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, Russell Sage Foun-
dation, New York, 1980, 29.  
43 Moqvist, Louise, Ledarskap i vardagsarbetet: en studie av högre chefer i statsförvaltningen, Institutionen för 
beteendevetenskap, Linköpings universitet, Diss. Linköping: Linköpings universitet, Linköping, 2005,51.  
44  Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary 
expanded ed., Russell Sage Foundation, New York, 2010, 3-14, 27-30.  
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reglering av styrdokument från politiskt håll går det inte att helt detaljstyra skolans verksamhet. 

Lipsky hävdar att läraryrket är alldeles för komplext för detta. Lärare har därmed stor makt att 

själva kontrollera och styra över undervisning och tolkning av styrdokument enligt frontlinjen-

byråkratiteori.45 Det finns med andra ord ett visst förtroende för lärare gällande självstyre och 

tolkningsutrymme. Det finns en komplexitet gällande frontlinjebyråkratiteorin där frontlinje-

byråkraterna, i detta fall lärarna ska följa regelverket, vara lojala mot organisationer, i detta fall 

skolan men också visa hänsyn till sina elever. Det är i denna avvägning mellan dessa tre som 

handlingsutrymmet för lärare uppstår.46  

 

Operationalisering av frontlinjebyråkratiteori 

Frontlinjebyråkratiteorin kommer i denna uppsats användas för att analysera de resultat som 

intervjuerna ger. Resultatet från intervjuerna kan komma att ge varierande svar bland lärarna 

och teorin kan därmed användas för att urskilja skillnader och likheter.  

 

Enligt frontlinjenbyråkratiteori har lärare ett tolkningsutrymme och frirum gällande såväl tolk-

ning av styrdokument som undervisning. Det går alltså konstatera att lärare själva har stor makt 

att tolka och prioritera olika delar av undervisning och styrdokument, därav kommer frontlin-

jenbyråkratiteori med detta tolkningsutrymme och frirum som ges till lärare sättas i relation till 

kontroversiella frågor i denna uppsats. Genom frontlinjenbyråkratiteori går det att undersöka 

detta tolkningsutrymme och frirum som lärarna får. Detta eftersom det möjligen kan påverka i 

vilken utsträckning och hur lärare arbetar med kontroversiella frågor. Det är därför intressant 

att använda sig av frontlinjebyråkratiteorin och se hur tolkar lärare kontroversiella frågor, hur 

undervisar lärare om de, vad kan detta frirum få för konsekvenser i relation till kontroversiella 

frågor samt vilka utmaningar kan då uppstå.  

 

Teoridiskussion  

De teorier som nämns i det föregående avsnittet är uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Vi-

dare hade andra teorier varit lämpliga i studien, detta innebär dock att studien skulle få en annan 

inriktning än dess nuvarande. En tänkbar teori i denna studie skulle vara läroplansteori.  Läro-

plansteori innefattar att studera vilket innehåll som väljs i organiserad utbildning och hur detta 

                                                
45 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary ex-
panded ed., Russell Sage Foundation, New York, 2010, 13-16.  
46 Schierenbeck Isabell i Pierre, Jon & Rothstein, Bo (red.), Välfärdsstat i otakt: om politikens oväntade, oavsikt-
liga och oönskade effekter, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2003, 102–103.  
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går till.47 Eftersom utbildning och undervisning sker i organiserade former som i skolor och 

utbildning, så uppstår nödvändigtvis behovet av att välja ut och organisera det som ska gälla 

som kunskap värd att förmedla. Inom läroplansteori finns tre arenor för att analysera vilka olika 

urvalsprocesser som påverkar läroplanen, dessa är: formuleringsarenan, transformeringsarenan 

samt realiseringsarenan.48 Under de tre arenorna finns det olika huvudaktörer och de tre are-

norna skiljer sig åt. I formuleringsarenan formuleras läroplaner. Här diskuteras vilka ämnes 

som ska studeras, hur stor del av tiden varje ämne ska tilldelas samt vilka mål och innehåll 

ämnena ska ha.49I transformeringsaren tolkar skilda aktörer läroplanen. Det är framförallt lä-

rarna som är huvudaktörer i transformeringsarenan. Även skolledare är betydelsefulla i tolkning 

av läroplanen i transformeringsarenan.50 Här tolkar olika aktörer samt gör tillägg av läropla-

nen.51 I realiseringsaren blir det stoff som tidigare skapats och tolkat till verkliga händelser i 

klassrummet. Här sker verkställandet av undervisningen.52 

 

Denna teori skulle kunna vara användbar att använda sig av vid en analys av lärarnas tolkning 

av kontroversiella frågor i styrdokumenten. Framförallt skulle transformerings- samt reali-

seringsarenan vara användbar eftersom det är i dessa arenor respondenterna i studien befinner 

sig. Dock eftersträvar denna studie att undersöka hur lärare förhåller sig till, samt undervisar 

om kontroversiella frågor. Detta innebär att tolkning av läroplanen innefattar en mindre del av 

studien. Därmed anses de valda teoretiska utgångspunkterna för studien bättre lämpad i relation 

till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

 

 

 

                                                
47 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2012.   
48 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2012, 48. 
49 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2012,23  
50 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2012,64.  
51 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2012,55.  
52 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2012, 73.  
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Metod & Material  

I denna del beskrivs uppsatsens metod, en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod. Metoden 

kommer att delas upp i två delar: genomförande och transkribering. 

 

Metod 

Uppsatsen kommer att utgå från en kvalitativ intervjumetod. Inledningsvis har kvalitativa me-

toder vuxit fram som en motsats till kvantitativa metoder. Författarna i boken Handbok i kvali-

tativa metoder Göran Ahrne och Peter Svensson beskriver kvalitativa metoder på följande sätt: 

”ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer 

eller analys av texter som inte direkt utformas för att analysera kvantitativt med hjälp av stat-

istiska metoder och verktyg”53 Detta i jämförelse med kvantitativa metoder som innefattar ofta 

olika slags beräkningar, ofta av statistisk utformning, vilket inte är aktuellt för denna uppsats.54 

Denna uppsats kommer att ha utgångspunkten i den kvalitativa metoden intervjuer. En intervju 

kan definieras som ”ett utbyte mellan två personer som samtalar om ett tema av gemensamt 

intresse”55 

 

Det finns olika former av intervjuer och där framförallt tre typer är vanligt förekommande: 

Ostrukturerad intervju, semistrukturerad intervju samt strukturerad intervju. Strukturerade in-

tervjuer innebär att intervjuaren har stor kontroll över att styra intervjuerna, gällande frågorna 

och svarens utformning. I de strukturerade intervjuerna finns frågor som formulerats i förväg 

och respondenten ges ett begränsat antal svarsalternativ. I semistrukturerade intervjuer består 

frågorna som är formulerade i förväg men denna intervjuform är något mer flexibel gällande 

ordningsföljd och möjlighet för respondenterna att utveckla svaren i intervjun. Ostrukturerade 

intervjuer är den mest fria intervjumetod av dessa tre och respondenten ges stora möjligheter 

att själv utveckla och tala fritt utifrån intervjuns teman och ämnen.56 Denna uppsats kommer 

att ta avstamp i den semistrukturerade intervjuformen.  

                                                
53 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] 
uppl., Liber, Stockholm, 2015,9.  
54 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] 
uppl., Liber, Stockholm, 2015,9.  
55 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, 27 
56 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, 233–235. 
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Genomförande  

Intervjuerna kommer att utgå från fyra olika teman: definition av kontroversiella frågor, tolk-

ning av läroplan, undervisning samt utmaningar. Under de fyra teman kommer en rad intervju-

frågor att besvaras.  Dessa fyra teman som faller under metoden har skapats genom uppsatsens 

fyra frågeställningar. Utifrån frågeställningarna och de teman som finns kommer intervjuerna 

att utgå från en intervjuguide (se bilaga 1) I och med att intervjun är semi-strukturell kan de 

frågorna som finns nedskrivna i den bifogade intervjuguiden ses som något flexibla och kan 

komma att omformuleras utifrån respondenternas svar. Ordningsföljden i intervjuguiden är 

flexibel och kan även den komma att ändras utifrån respondenternas svar. När lärarna skulle 

beskriva vad i läroplanen de tolkar som kontroversiellt hade respondenterna till sin hjälp, kur-

serna Samhällskunskap 1b, Samhällskunskap 2 och 3:s centrala innehåll utskrivet till hands. 

Det centrala innehållet skrevs ut i förhand av mig.  

 

Intervjuns fyra teman går att koppla ihop med frågeställningarna på följande sätt:  

 

Uppsatsens första frågeställning lyder:  

Hur definierar legitimerade lärare i samhällskunskap på gymnasiet kontroversiella frågor?  

Till denna frågeställning hör temat definition av kontroversiella frågor 

 

Uppsatsens andra frågeställning lyder:   

Vilket innehåll i styrdokumenten tolkar lärare som kontroversiellt att undervisa om? Till denna 

frågeställning hör temat tolkning av läroplan.  

 

Uppsatsens tredje frågeställning lyder:  

Hur undervisar lärare om kontroversiella frågor? 

Till denna frågeställning hör temat undervisning. 

 

Uppsatsens fjärde frågeställning lyder:  

Vad finns det för utmaningar enligt lärarna gällande att undervisa om kontroversiella frågor?  

Till denna frågeställning hör temat utmaningar.  

 

Dessa frågeställningar och teman kommer sedan att vara utgångspunkten i analysen av de in-

samlade data i korrelation med uppsatsens tidigare forskning och teorier.  
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Transkribering  

Efter att intervjuerna är inspelade behöver vanligtvis ljudinspelningarna transkriberas.57 Att 

transkribera innebär att skriva ut de ljudinspelade filerna i textform.58  Transkribering i denna 

uppsats kommer att användas för att koda de inspelade intervjuerna för att sedan kunna katego-

risera resultatet i de fyra teman för uppsatsen: definition av kontroversiella frågor, tolkning av 

läroplan, undervisning samt utmaningar.  

 

En motivering till att transkribera sitt material är att en transkribering underlättar en analys för 

att ta reda på vad människor har sagt, enligt Alan Bryman i boken Samhällsvetenskapliga me-

toder.59 Att transkribera sitt material är mycket tidskrävande och tar många timmar att skriva 

ut enligt Denscombe i Forskningshandboken.60 Vidare beskrivs transkriberingen av materialet 

som en viktig del av intervjumetod och bör inte ses som någons slags sidosyssla när själva 

intervjuerna är gjorda. Det är dessutom betydligt lättare att analysera sitt resultat i skrift än i 

ljudupptagning i dess ursprungliga form.61 Efter intervjuerna är genomförda och data är insam-

lat måste det katalogiseras som en förberedelse för analysen av data. Detta innebär att varje del 

av rådata ska ha ett unikt serienummer eller unik kod i referenssyfte. Anledning till detta är att 

man enkelt ska kunna återvända till de datamaterial som varit av intresse på ett enkelt sätt. 

Därav är det viktigt att använda sig av ett lämpligt referenssystem när man katalogiserar det 

insamlade materialet.62 

 

Vid en tolkning och kodning av data sker en tolkningsprocess. Denna process innefattar fyra 

stycken uppgifter som kommer att appliceras på uppsatsens resultat:  

 

Inledningsvis är den första uppgiften att koda data. Att koda innebär att märka rådata. Den andra 

uppgiften är att kategorisera dessa koder. Koderna ska därefter grupperas till olika kategorier. 

Dessa fyra kategorier kommer att vara definition av kontroversiella frågor, tolkning av läroplan, 

undervisning samt utmaningar och kommer att ses som huvudrubriker under denna 

                                                
57 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 395. 
58 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 393.  
59 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, 428.  
60 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, 260. 
61 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, 395. 
62 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018,394 
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kategorisering. Den tredje uppgiften i tolkningsprocessen är att se kopplingen mellan koder och 

kategorierna. Den fjärde och sista uppgiften vid tolkning av data är att utveckla begrepp och 

komma fram till vissa generella uttalanden. I denna sista del kommer slutsatser att dras baserat 

på de kategoriseringar, teman och samband som i de tidigare stegen identifierats.63  

 

Metoddiskussion 

Denna studie utgår från en kvalitativ intervjumetod i form av intervjuer.  

 

Den motivering som ligger till grund för att i denna studie använda sig av en kvalitativ metod 

finns beskrivet i Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder, författaren beskriver att 

kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord än siffror, vilket denna studie grundar sig 

på.64 Ytterligare argument för att i denna uppsats använda sig av en kvalitativ metod går att se 

i Jan Trost bok Kvalitativa intervjuer där han beskriver att om man är intresserad att försöka 

förstå människors sätt att resonera eller reagera är en kvalitativ studie rimlig. Trost beskriver 

vidare i sin bok att det är rimligt att använda sig av en kvalitativ metod om uppsatsens fråge-

ställningar handlar om att förstå eller hitta ett mönster, vilket denna uppsats eftersträvar. Detta 

i jämförelse med frågeställningar som beskriver hur ofta, hur många eller hur vanligt en förete-

else är det rimligt att använda sig av en kvantitativ metod.65  

 

Studien kommer att utgå från intervju som metod. I boken Handbok i kvalitativa metoder be-

rättar författarna att intervjuer är en central del av den samhällsvetenskapliga forskningen. För-

fattarna fortsätter beskriva genom att intervjua ett antal personer som är delaktiga i en social 

miljö, exempelvis på en skola, går det att få information och insikter om de förhållande som 

råder i denna miljö.66 Det finns även andra metoder, exempelvis enkäter samt observationer där 

det också är möjligt att undersöka ett antal personer som är delaktiga på exempelvis en skola, 

som skulle vara en användbar metod i denna uppsats.67 

 

                                                
63 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, 373–374.  
64 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, 340  
65 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 32. 
66 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] 
uppl., Liber, Stockholm, 2015, 34.  
67 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 
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Enkäter och observationer är bra metoder att använda sig av för att få information om förhål-

landen som råder i en viss miljö. Vid enkätstudier är det svårare att tolka in fel i resultatet, något 

som är lättare för forskaren att göra vid intervjustudier. Observationer är en bra metod att an-

vända sig av för att få insikter i sociala processer och är därmed lämpad att hantera komplexa 

fenomen.68 I en observationsstudie registreras direkt vad människor gör, inte vad de säger att 

de gör.69 Detta kan ses som en fördel jämförelsevis med intervjustudier.  

 

Det finns dock nackdelar med att använda sig av observationer samt enkäter, dessa nackdelar 

används som motivering till att inte använda sig av dessa metoder i denna uppsats. Inlednings-

vis ses validiteten som ett särskilt problem i observationsstudier, hur vet man vad det är man 

egentligen ser? Tolkningar inom observationsstudier kan skilja sig åt och därmed går validiteten 

i en sådan uppsats att diskutera.70 Sett till uppsatsens tidsram upplevs observationer även som 

något problematisk, då det beskrivs som en mycket krävande metod, dels vad gäller personligt 

engagemang, personliga resurser men också ur en tidsaspekt då det ofta tar lång tid att genom-

föra observationer.71 Även angående enkäter finns det en risk att data som produceras genom 

olika typer av enkäter inte ger särskilt mycket detaljer och djup i de ämne som undersöks, vilket 

är eftersträvansvärt i denna uppsats i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar.72 

 

Vid användningen av intervjuer som metod går det att se både för och nackdelar. En fördel är 

intervjuers flexibilitet, det går att genom en intervju att utveckla och fördjupa svaren. Det finns 

även nackdelar med att använda sig av intervjuer som metod. Exempelvis gällande tidsa-

spekten, det tar ofta lång tid att genomföra intervjuer. Intervjuer är också en subjektiv teknik, 

med andra ord en personlig teknik. Detta kan då leda till partiskhet och skevheter, även kallat 

bias i och med att intervjuaren är en människa, och inte en maskin. Vidare kan en viss typ av 

språkbruk göra att det uppstår skevheter, genom att på ett omedvetet eller medvetet sätt leda in 

läsarens tolkning i en viss riktning, exempelvis genom att bara välja ut aspekter av litteraturge-

nomgången som själv stämmer överens med ens egna tolkningar. Detta kan ske både medvetet 

                                                
68 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 317.  
69 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 305.  
70 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 1. uppl., Norstedts juri-
dik, Stockholm, 2002, 342.  
71 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 317 
72 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 54–55.  
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och omedvetet. Bias innebär en förvrängning av omdöme eller påverkan.73 I och med risken för 

att det ska uppstå bias eller partiskhet ska man som intervjuare alltid vara kritisk och insiktsfull 

vid tolkning av data som man insamlar, detta för att kunna upptäcka bias.74Ytterligare nackdelar 

med att använda sig av intervjuer som metod är att det är enkelt att övertolka eller tolka in annat 

eller mer i det resultat som intervjun gett, detta i jämförelse med ett resultat av mer kvantativ 

metod, med siffor. Det är därav viktigt att kunna kritiskt granska och förhålla sig till intervjuns 

kvalité och resultat.75 Denscombe fortsätter med att beskriva intervjuers nackdelar i sin bok 

Forskningshandboken där han för en viss kritik mot validiteten i de data som kan framkomma 

i en intervju. När data av intervjuer samlas in baseras det på vad människor säger än vad de gör. 

Detta innebär att det inte alltid återspeglar sanningen och validiteten i uppsatsen kan minska, 

samt att det går att ifrågasätta intervjuernas tillförlitlighet, de data som samlas in påverkas i viss 

mån av den specifika miljön och de människor som deltar i studien. 76  

 

Detta är risker med intervjuer, men denna metod är ändå vald på grund av att kontroversiella 

frågor och lärares upplevelser av detta helt enkelt är svårare att komma åt med hjälp av kvan-

tativa metoder och genom att mäta med siffor. Med hjälp av en kvalitativ metod kan man istället 

fånga in nyanser, normer och värderingar på ett annorlunda sätt än med hjälp av en kvantitativ 

metod och detta görs på bästa sätt i form av intervjuer.77  Intervjuer sker för att få ett underlag, 

för att sedan få ett resultat där det går att dra slutsatser av. I denna uppsats är det av intresse att 

undersöka hur verksamma lärare tolkar och uppfattar kontroversiella frågor, en rimlig metod 

att då gå till väga är genom att ställa frågor och intervjua lärare för få fram ett resultat att dra 

slutsatser av.78 Intervjuer kan även vara ett sätt att samla enskilda människor, som i denna upp-

sats verksamma samhällslärares känslor och upplevelser av undervisning, vilket gör det rele-

vant att använda sig av intervjuer för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara de givna fråge-

ställningarna.79  

 

                                                
73 Bell, Judith & Waters, Stephen, Introduktion till forskningsmetodik, 5., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2016, 199–200. 
74Bell, Judith & Waters, Stephen, Introduktion till forskningsmetodik, 5., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2016, 201. 
75 Lantz, Annika, Intervjumetodik, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, 13–14 
76 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, 293–294.  
77 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] 
uppl., Liber, Stockholm, 2015, 12.  
78  Lantz, Annika, Intervjumetodik, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, 13–15.  
79  Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] 
uppl., Liber, Stockholm, 2015, 34. 
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Reliabilitet och Validitet 

Två stycken viktiga kriterier som används vid samhällsvetenskapliga undersökningar och stu-

dier är begreppen reliabilitet och validitet. Termen reliabilitet sammanfattas med ordet tillför-

litlighet. NE väljer vidare att beskriva reliabilitet som ett mått på hur starkt eller pålitligt något 

är.80  När termen används i uppsatser diskuteras frågan huruvida en undersökning skulle bli 

densamma om den genomfördes på nytt.81 Det andra viktiga kriteriet i en undersökning är va-

liditet. Bryman i Samhällsvetenskapliga metoder säger följande om validitet: ”Validitet rör frå-

gan huruvida en eller flera indikationer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen 

mäter just det begreppet”.82 

 

För att diskutera reliabiliteten i kvalitativa uppsatser till att börja med, är den kvalitativa forsk-

ningens trovärdighet inte lätt att bedöma utifrån de kännetecken som vanligtvis representerar 

kvantitativ forskning gällande trovärdighet. Det är svårt i kvalitativ forskning att på samma sätt 

upprepa forskning, som exempelvis genomförs i naturvetenskaplig forskning i form av ett ex-

periment. Detta eftersom forskare tenderar att komma nära sin insamling av data, så pass nära 

att det är svårt för en annan forskare att komma fram till liknande insamling och slutsatser av 

materialet.83 Problematiken med att bedöma kvalitativ forsknings trovärdighet grundar sig del-

vis på att det är svårt att kopiera en social inramning enligt Denscombe i Forskningshandboken. 

Detta för att det inte sällan sker förändringar i sociala företeelser och de förändras oftast över 

tid.84 Begreppet reliabilitet innebär att de forskningsinstrument som använts i undersökningen 

ska kunna användas vid en rad olika tillfällen. Den frågan som vanligtvis uttrycks gällande en 

uppsats reliabilitet är: ”Skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra tillfällen?”85 

Sett till denna studies reliabilitet är det som nämnt tidigare svårt att genomföra samma studie 

igen. Det går dock genom att följa uppsatsens metod-del utföra samma typ av studie. Det är inte 

helt orimligt att andra respondenter skulle lett till andra svar. Samma gäller vid tolkning av 

resultatet, det är svårt att komma fram till exakt liknande slutsatser. Uppsatsens analys av 

                                                
80Reliabilitet. Nationalencyklopedin. 2018. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reliabilitet 
(hämtad 2019-04-21)  
81 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 3, Liber, Stockholm, 2018, 72.  
82 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 3, Liber, Stockholm, 2018, 209.  
83 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 419.  
84 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 385.  
85 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 388.  
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resultatdelen utgår ifrån teoretiska utgångspunkter, vilket gör det applicerbart att genomföra 

studien på ett likande sätt.   

 

Trovärdighet och validitet innebär att kunna övertyga forskningens läsare om att de data som 

insamlats är tillförlitliga och träffsäkra.86 Gällande validiteten i denna uppsats är uppsatsens 

syfte att undersöka hur legitimerade lärare i samhällskunskap på gymnasiet förhåller sig samt 

undervisar om kontroversiella frågor, vilket resultatet kan anses visa. Detta genom att respon-

denterna var ett urval av legitimerade lärare i samhällskunskap som undervisade på gymnasial 

nivå, samt att de ställda frågorna till respondenterna innehöll frågor om definiering av kontro-

versiella frågor, undervisning, tolkning av läroplan och utmaningar med kontroversiella frågor.   

  

                                                
86 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 420.  
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Material 

I denna del av uppsatsens presenteras uppsatsens material, vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, urval samt en diskussion kring materialet. De material som denna studie utgår ifrån 

är sex stycken semistrukturerade intervjuer med verksamma och legitimerade lärare i samhälls-

kunskap på gymnasiet i Västernorrland samt Västerbottens län.  

 

Materialdiskussion 

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet har publicerat fyra stycken forskningsetiska principer. Dessa fyra innefattar 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet och är lämpliga att använda 

för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Tre av dessa forskningsetiska princi-

perna kommer att vara användbara i denna studie.  

 

Den första av dessa forskningsetiska principer är informationskravet som lyder på följande sätt 

enligt vetenskapsrådet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiften syfte”.87 Det är viktigt att deltagarna i studien blir informerade om att del-

tagandet är frivilligt och att de när som helst under studien kan välja att avbryta sin medverkan. 

Informationskravet appliceras i denna studie genom att samtliga respondenter blir informerad 

om studiens syfte i de mail som skickas ut till lärarna. (Se bilaga 3) I dokumentet samtycke till 

deltagande i intervjustudie (se bilaga 2) blir lärarna informerade om att studien är frivillig och 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan.  

 

Den andra av de fyra forskningsetiska principerna är samtyckeskravet. Detta krav lyder på föl-

jande sätt: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”88 

Detta innebär att som forskare måste det finnas samtycke från uppgiftslämnare och de som är 

deltagare i en undersökning. Samt att undersökningsdeltagarna ska när som helst kunna avbryta 

sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem.89Samtyckeskravet konkretiseras 

                                                
87 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs], Veten-
skapsrådet, Stockholm, 2002, 7. http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_princi-
per_2002.pdf (hämtad 2019-04-21)  
88 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs], Veten-
skapsrådet, Stockholm, 2002, 9. http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_princi-
per_2002.pdf (hämtad 2019-04-21)  
89 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs], Veten-
skapsrådet, Stockholm, 2002, 10. http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_princi-
per_2002.pdf (hämtad 2019-04-21)  
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genom dokumentet samtycke till deltagande i intervju (se bilaga 2) som lärarna får möjlighet 

att skriva på. Genom underskrift bekräftar lärarna samtycke till att delta i studien.  

 

Den tredje av de fyra forskningsetiska principerna är det så kallade konfidentialitetskravet. En-

ligt vetenskapsrådet lyder konfidentialitetskravet på följande sätt: ”Uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgif-

terna skall försvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”90 Konfidentialitets-

kravet innebär alltså att de personuppgifter och data som samlas in under intervjuerna ska inte 

obehöriga kunna ta del av. Konfidentialitetskravet i denna studie innebär att de deltagande re-

spondenterna inte kommer att nämnas vid deras namn och de skolor lärarna arbetar på kommer 

inte heller att avslöjas. 

 

Urval 

Denna uppsats kommer att utgå ifrån ett explorativt urval samt ett icke-sannolikhetsurval. Detta 

innebär att denna uppsats inte ämnar att kunna ge ett tvärsnitt av populationen. Samt att perso-

nerna som är utvalda i denna uppsats inte är slumpmässigt utvalda, utan handplockade utifrån 

relevans och kunskaper i relation till uppsatsens syfte.  

 

Gällande urval finns det olika sorter, varav deras syfte skiljer dem åt. Antingen är syftet med 

urvalet att få ett representativt urval. Ett representativt urval är oftast vanligt vid olika typer av 

enkäter och vid insamlingen av kvantativ data. Utifrån ett representativt urval går det att dra 

slutsatser om hur det förhåller sig i hela populationen.91 Det går med andra ord att beskriva det 

representativa urvalet som en miniatyr av populationen.92 Den andra typen av urval, explorativa 

urval används ofta i kvalitativa arbeten. Detta typ av urval används för att undersöka relativt 

outforskade ämnen och för att få insikt om nya idéer. Syftet är att åstadkomma insikter och 

information. Det är därför inte alltid nödvändigt att få fram ett tvärsnitt av populationen utan 

det är mer av intresse att få fram intressanta exempel i sin undersökning. Denna uppsats kom-

mer att ta avstamp i det explorativa urvalet. Detta motiveras genom att denna uppsats är av 

                                                
 
90 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs], Veten-
skapsrådet, Stockholm, 2002, 12. http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_princi-
per_2002.pdf (hämtad 2019-04-21)  
91 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 57–58.  
92 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 3, Liber, Stockholm, 2018, 227.  
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kvalitativ form, samt att uppsatsens syfte inte är att ge en generaliserande bild av samhällskun-

skapslärare upplevelser av kontroversiella frågor på gymnasiet. 93 

 

Det finns även två olika former av tillvägagångsätt angående urval. Antingen görs ett sannolik-

hetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval. Vid ett sannolikhetsurval sker ett slumpmässigt urval. 

På så sätt får man på bästa sätt fram ett representativt urval. Ett sannolikhetsurval är bäst lämpad 

vid ett urval med många personer. Det andra tillvägagångsättet gällande urval är ett icke-san-

nolikhetsurval. Vid ett sådant urval har forskaren till viss del rätt att bestämma över urvalet.94 

Denna uppsats har utgångspunkt i ett icke-sannolikhetsurval som i sin tur har utgångspunkten 

i ett subjektivt urval. Ett subjektivt urval innebär att urvalet är handplockat för ämnet. Ett sådant 

urval fungerar på följande sätt: Ett litet antal personer har valts ut till studien. Gällande subjek-

tiva urval är ett kriterium att respondenterna ska ha en relevans för ämnet som ska undersökas. 

Ett ytterligare kriterium är att respondenterna ska ha kunskap eller erfarenhet av det som upp-

satsens ämnar till att undersöka. Det finns ett särskilt syfte med att använda sig av ett subjektivt 

urval och det är att de valts ut för att man tror att de utvalda människorna med deras kompeten-

ser, kvalitéer och relevans för studien är viktig95. De deltagande lärarna i denna studie hand-

plockades därför utifrån ett subjektivt urval delvis för att ansågs ha kunskaper om kontroversi-

ella frågor, men också för att studien inte ämnar till att kunna ge en generell bild av samhälls-

lärares uppfattning av kontroversiella frågor.  

 

Urvalet till denna uppsats har skett genom mailutskick till lärare. Mail om deltagande skickades 

ut till lärare i Västernorrland samt Västerbottens län. De lärare som svarade först valdes ut till 

studien.   

 

                                                
93 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 57–58.  
94 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 57–59.  
95 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018,67–68.  
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Urvalskriterier 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1: Uppsatsens urvalskriterier: legitimerade lärare i samhällskunskap, verksam i Västernorrland samt Väs-

terbottens län samt vara anställd på en gymnasieskola.  

  

De urvalskriterier som är aktuella för denna uppsats är att respondenterna är legitimerade lärare 

i ämnet samhällskunskap, verksamma i antingen Västernorrland eller Västerbottens län. Samt 

att de ska arbeta på en gymnasieskola. Dessa urvalskriterier motiveras till största del av ut-

gångspunkten för ett subjektivt urval. Respondenterna har handplockats utifrån att de både är 

relevanta för uppsatsens ämne och har erfarenheter av ämnet. Ett subjektivurval används också 

när forskare redan har en viss kännedom om de människor som valts ut till undersökningen. De 

människor som blivit tillfrågade att delta i denna undersökning är delvis människor jag har 

kommit i kontakt med under min verksamhetsförlagda praktik på en gymnasial skola, lärare 

som min handledare känner till eller andra kontakter via den verksamhetsförlagda praktiken. 

Dessa har valts ut med syfte för att de troligt kommer att ge värdefullt data för undersök-

ningen.96 

 

Källkritik 

De intervjuer som används som material i denna studie går att diskutera ur ett källkritiskt per-

spektiv. Denscombe beskriver i Forskningshandboken att en nackdel med intervjuer är validi-

teten i data. Det insamlade data man får från intervjuer baseras på vad människor säger snarare 

än vad de gör, vilket gör att det går att applicera ett källkritiskt perspektiv på intervjuer. Det går 

att vara kritiskt till att vad människor säger i intervjuer, kanske inte alltid stämmer överens med 

sanningen. Denscombe beskriver vidare att en mycket viktig fråga vid forskningsintervjuer är 

hur vidare respondenten talar sanning eller inte. Ur ett källkritiskt perspektiv är det i princip 

omöjligt att verifiera andra människors känslor och tankar, exempelvis vad som sägs under en 

                                                
96 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018,66–68.  

Legitimerad lärare i samhällskunskap 

Verksam i Västernorrland eller Väster-

bottens län.  

Vara anställd på en gymnasieskola.  
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intervju. Trots detta finns det ett antal metoder som är användbara vid en källkritisk granskning 

av de data man samlar in, och för att upptäcka osanna påståenden. En av dessa metoder som 

kommer att användas i denna uppsats är att leta efter teman. Detta innebär vidare att denna 

uppsats inte kommer att basera resultatet på en enda intervju. Utan en säkrare metod är att leta 

efter teman som framträder i flera intervjuer.97 

 

 

 

  

                                                
97 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
MTM, Johanneshov, 2018, 290–293.  
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Resultat & Analys  

I denna del av uppsatsen presenteras undersökningens resultat och analys av respondenternas 

svar. Uppsatsens resultat kommer att presenteras i form av uppsatsens fyra teman: definition av 

kontroversiella frågor, tolkning av läroplan, undervisning och utmaningar. I uppsatsens resul-

tat presenteras en genomgående analys, med hjälp av uppsatsens tidigare forskning och teore-

tiska utgångspunkter. Resultatet presenteras tema för tema där lärarnas olika svar gemensamt 

introduceras under respektive tema. Samtliga respondenter i intervjun har fått fingerade namn 

och heter egentligen något annat.  
 

 

 
Tabell 2: Redovisning av uppsatsens sex respondenter.  

 

Definition av kontroversiella frågor  

Inledningsvis gavs de intervjuade lärarna möjligheten att själva definiera vad kontroversiella 

frågor är. Vad gäller definitionen kring kontroversiella frågor går det att konstatera att det råder 

viss skillnad kring hur de olika lärarna väljer att definiera uttrycket. Flera av lärarna väljer även 

att beskriva att begreppet är svårt att definiera, något som resultatet kan indikera.   

RESPONDENT ÅLDER BIOLOGISKT 

KÖN 

ÅR I 

TJÄNST 

ÄMNESKOMBINATION  

RESPONDENT 1 

”ASTRID” 

64 år  Kvinna  25 år.  Samhällskunskap och historia.  

RESPONDENT 2 

”BIRGITTA”  

40 år.  Kvinna 17–18 år.  Samhällskunskap, 

geografi, historia 

RESPONDENT 3 

“CARIN”   

62 år. Kvinna 38 år. Psykologi, samhällskunskap och 

sociologi.  

RESPONDENT 4 

“DAVID”  

34 år Man  10 år. Samhällskunskap och religion. 

RESPONDENT 5 

“ELIN” 

42 år. Kvinna.  18 år.  Samhällskunskap och historia.  

RESPONDENT 6 

”FIA”  

62 år.  Kvinna.  Ca 30 år.   Samhällskunskap och historia.  
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Lärarna menar att kontroversiella frågor oftast är frågor där det finns starka åsikter kring ett 

visst ämne eller fråga. Lärarna exemplifierar med att säga att det kan vara av etisk, religiös eller 

politisk karaktär. Just etiska ställningstagande väljer flertalet av lärarna att lyfta fram vid frågan 

om vad kontroversiella frågor är. Flera av de intervjuade lärarna väljer även att lyfta just reli-

giösa ställningstaganden som en central del av det kontroversiella spektrumet. Fia, lärare i histo-

ria och samhällskunskap understryker det med att beskriva att just nu i hennes internationella 

kurs undervisar hon i internationella relationer om bland annat islam, IS, jihadister och musli-

mer och hävdar att det är helt klart är en kontroversiell fråga, kanske den mest kontroversiella 

frågan. Även Carin, som varit verksam lärare i snart fyrtio år beskriver att kontroversiella frågor 

till största del hör hemma i samhällskunskapen, eller i religionskunskapen.  

 

Flera av de tillfrågade lärarna beskriver att begreppet kontroversiella frågor är svårt att definiera 

och ett något komplext begrepp. David menar att vad som är kontroversiellt kan skilja sig åt 

delvis elever emellan. Men även vad som upplevs som kontroversiellt kan skilja sig åt mellan 

lärare och elever. David beskriver kontroversiella frågor som någon form av tabu, men att det 

är svårt att definiera just eftersom vad som är tabu för David behöver nödvändigtvis inte vara 

tabu för eleverna, eller tvärtom. Även Birgitta uttrycker att begreppet kontroversiella frågor är 

svårt att definiera, just med anledning att vilka frågor som tenderar att vara kontroversiella 

skiljer sig mellan olika personer och grupper. Vidare nämner flertalet av lärarna under intervju-

tillfället att kontroversiella frågor handlar till stor del om människor och deras känslor. Lärarna 

beskriver att kontroversiella frågor berör människor. Frågorna kan skilja åsikter åt och det kan 

finnas många väldigt olika starka tolkningar kring en viss kontroversiell fråga. En av respon-

denterna beskriver att kontroversiella frågor är något som människor kan bli upprörda över. 

Läraren Astrid är inne på liknande resonemang, där hon beskriver kontroversiella frågor är lite 

jobbiga för människor att ta till sig.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att vad lärarna uppfattar som kontroversiella frågor 

skiljer dem åt. Flertalet lärare är överens om att det är svårt att finna en enhällig definition 

eftersom uppfattning om vad som är kontroversiellt eller inte kan skilja människor åt. Några av 

respondenterna väljer att lyfta etik och religion som utgångspunkten i många kontroversiella 

frågor.   Likt respondenternas skiljaktigheter gällande definitionen av kontroversiella frågor och 

dess bredd instämmer detta med skolverkets definition av kontroversiella frågor. Skolverket 

beskriver att vad som uppfattas som kontroversiellt varierar, något som även svaren bland lä-

rarna kan visa. En del av lärarna väljer att se kontroversiella frågor som sprunget ur religiösa 
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frågor. Skolverket skriver följande om kontroversiella frågor: ”Det kan vara allt från politik och 

religion till kultur och traditioner.”98 Att kontroversiella frågor också innefattar politiska frågor 

nämns både bland lärarnas svar och i skolverkets definition. Flertalet lärare beskriver att kon-

troversiella frågor innefattar känslor. Europarådet beskriver i en studie att kontroversiella frågor 

väcker starka känslor i samhället.99 Detta kan visa på att det råder konsensus med uppsatsens 

tidigare forskning och respondenternas svar om definitionen av kontroversiella frågor. Några 

av respondenterna i studien väljer att lyfta kontroversiella frågor som svårdefinierat. I boken 

Kontroversiella frågor beskrivs det som centralt för lärarna att först och främst ta ställning och 

bestämma vilka frågor som anses kontroversiellt innan undervisning om detta sker.100 

 

Tolkning av läroplan 

Lärarna visar en variation av svar gällande vilket innehåll de ser som kontroversiellt vid en 

tolkning av samhällskunskapsämnet centrala innehåll.  

 

Vid en tolkning av Samhällskunskap 1b är majoriteten av respondenterna överens om att det är 

framförallt demokrati och politiska system som kan vara kontroversiellt att undervisa om. Två 

av de sex tillfrågade lärarna nämner även mänskliga rättigheter från Samhällskunskap 1b som 

kontroversiellt, Birgitta som arbetat som lärare i cirka 18 år beskriver att det kan bli känsliga 

och heta diskussioner när de diskuterat rätten till liv och dödsstraff. Elin väljer att lyfta liknande 

resonemang genom att understryka att de mänskliga rättigheterna kan bli kontroversiellt, i och 

med att det går att tolka rätten till liv och abort väldigt annorlunda och då kan det uppstå kon-

troverser och diskussioner.  

 

Tre av de sex lärarna i intervjuerna är överens om att de allra flesta frågor, mer eller mindre i 

samhällskunskapskurserna är kontroversiella. Elin exemplifierar: ”Inom varje större tema går 

det alltid att göra någonting, det handlar bara om vad du väljer att belysa.” – Elin. En annan 

av lärarna, David tycker snarare att det är svårare att peka ut något specifikt i just Samhällskun-

skap 1 som kontroversiellt. En orsak till detta hävdar han är att Samhällskunskap 1 kan ses som 

                                                
98 Skolverket. 2019. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kon-
troversiella-fragor (hämtad 2019-04-13)   
99 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spän-
ningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stock-
holm], 2017, 9. https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 (hämtad 2019-03-26) 
100 Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor: om kunskap och 
politik i samhällsundervisningen, 1. uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2015, 13.  
 



 35 

en övergripande orienteringskurs, det kan därför vara svårt att peka ut något specifikt. David 

avslutar med att beskriva att det naturligtvis uppstår kontroversiella frågor även i Samhällskun-

skap 1 men att han upplever det svårare att peka ut någonting i jämförelse med Samhällskunskap 

2 och 3.  

 

När lärarna beskriver vilket innehåll i kurserna Samhällskunskap 2 och 3 som upplevs som 

kontroversiellt är dessa svar inte fullt lika enhälligt och lärarna är inte överens. Detta i jämfö-

relse med lärarnas svar kring det centrala innehållet i Samhällskunskap 1, där lärarna svar kunde 

visa en mer sammanhållen bild. Vid en tolkning av Samhällskunskap 2 centrala innehåll ut-

trycker sig inte alla de tillfrågade respondenterna om innehållet i kursen. Av de lärarna som 

väljer att diskutera kontroverser i Samhällskunskap 2 går det inte att finna någon särskild kon-

sensus kring svaren som lärarna ger. David och Birgitta väljer att belysa kolonialism och rasism 

ur kursen som kontroversiellt att undervisa om. Där beskriver båda att när de undervisar om 

kolonialism och rasism använder de sig både av ett internationellt perspektiv men lärarna väljer 

även att belysa ett mer nära perspektiv gällande kolonialism och rasism, där de båda respon-

denterna väljer att ta upp samer som exempel. Ytterligare innehåll som presenteras av lärarna 

som kontroversiellt att undervisa om i Samhällskunskap 2 är nationalekonomiska teorier. Elin 

är en av lärarna som anser detta när hon menar att: ” Tar du nationalekonomiska teorier så 

finns det ju kontroverser i det, hur pass mycket är det okej att vara protektionistisk och skydda 

dig själv? ” – Elin.  

 

I Samhällskunskap 3 väljer några av respondenterna att lyfta fram vetenskaplighet och globali-

sering, något som präglar en stor del av de centrala innehållet i Samhällskunskap 3, även dessa 

teman ser lärarna potentiella kontroverser. Elin väljer att lyfta just vetenskapsteori där hon ser 

att kontroverser kan uppstå: ” I samhäll 3, det låter väldigt enkelt med vetenskapsteori, men 

vad är en rimlig och vettig undersökning? Hur får man bete sig för att reda på information, 

vad är adekvata metoder och när är en undersökning en undersökning som man kan generali-

sera? Det finns mycket.” -Elin.  

 

Carins svar skiljer sig markant från de övriga intervjuade lärares svar beträffande vilket innehåll 

som kan upplevas som kontroversiellt vid en tolkning av det centrala innehållet i Samhällskun-

skap 2 och 3. Carin, som har varit lärare i snart 40 år upplever delvis att de frågor som förr 

definierades som kontroversiella inte längre idag ses som det bland eleverna på gymnasiet. Vad 

detta beror på är en rad olika anledningar men Carin beskriver bland annat att frågor som 
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handlar om arbete, arbetsmarknaden och arbetsrätt kunde förr ses som en kontroversiell fråga 

men så är inte fallet idag. Anledningen till detta säger Carin beror på att eleverna är indoktrine-

rade att till exempel facket är dåligt och eleverna blir helt enkelt inte lika engagerade och upp-

rörda gällande dessa frågor idag jämfört med förr. Carin uttrycker med en aning förtvivlan i 

rösten att idag är det tiggare, IS och hederskultur som gör eleverna irriterade snarare än frågor 

som handlar om arbete och facket, vilket Carin uttrycker är tragiskt. Carins tolkning av att det 

har skett en förändring angående vilka frågor som upplevs kontroversiella visar sig vid tolk-

ningen av Samhällskunskap 2 och 3 där Carin beskriver att hon upplever att inte eleverna ser 

det kontroversiella med nationalekonomi, tillväxt och jämställdhet. Även innehållet i Samhälls-

kunskap 3, globalisering och vetenskapsteori upplever inte Carin som kontroversiellt. En an-

ledning till detta beskriver hon är för att elever idag inte är lika engagerade och benägna att 

diskutera frågor som kan upplevas kontroversiella i klassrummet. De frågor som Carin istället 

upplever sig kunna vara kontroversiella i klassrummet är frågor som rör eleverna själva, hon 

exemplifierar med psykisk ohälsa, mobilanvändning eller stress i skolan, där hon upplever att 

eleverna blir mer upprörda och engagerade.  

 

Även Astrid, som varit verksam lärare i 25 år, tolkar innehållet i styrdokumentet på ett sätt som 

skiljer sig från övriga respondenter i intervjuerna. Hon upplever inte att något av det centrala 

innehållet eller specifika moment i kurserna som kontroversiellt, utan upplever snarare att det 

fattas innehållsliga eller centrala delar i kursplanerna, men att det som står där upplever hon 

inte är kontroversiellt på något sätt. Detta innebär, enligt Astrid att hon själv får lägga till och 

utöka innehållet en del i kursplanerna, ofta gällande media och medias roll i samhället. Hon 

väljer att lyfta hur man umgås via sociala medier och det som Astrid upplever blir kontroversi-

ellt är att många ungdomar är så omedvetna om konsekvenserna av internet och hur de umgås 

via sina sociala medier.  

 

När lärarna i studien ska beskriva vad det är som gör att de tolkar de ovannämnda delarna och 

innehållet i samhällskunskapskurserna som kontroversiellt går det att till viss del se liknande 

svar hos lärarna. Många av lärarna är överens om att just de nämna teman och innehållet är 

kontroversiellt för att det behandlar känslor och åsikter. Detta kan exemplifieras utifrån Birgitta 

när hon säger: ” När jag tolkar det som kontroversiella, är det känslor och åsikter som kommer 

fram i klassrummet när man bearbetar dom. Jag får inte samma känsloyttringar när vi pratar 

om privatekonomi och budget, eller när vi pratar om arbetsrätt, det blir inte samma typ av 

diskussion. ” -Birgitta. Lärarna väljer att definiera begreppet kontroversiella frågor som något 



 37 

som kan väcka känslor. Frågan kring vad det är som gör att de tolkar vissa delar i samhällskun-

skapen som kontroversiellt visar ungefärligen liknande svar bland respondenterna.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att vilket innehåll som lärarna tolkar som kontrover-

siellt att undervisa skiljer dem åt. Dock är majoriteten av lärarna i studien överens om att i 

Samhällskunskap 1b är det framförallt demokrati och politiska system som kan upplevas kon-

troversiellt. I samhällskunskap 2 och 3 är svaren bland lärarna inte lika enhälliga där bland 

annat både rasism, kolonialism men även nationalekonomiska teorier lyfts fram som kontro-

versiellt i undervisningen. När lärarna beskriver vad det är som gör att de tolkar vissa teman 

eller frågor som kontroversiellt i samhällskunskapskurserna är många av lärarna överens om att 

innehållet är kontroversiellt för att det uppstår känslor och åsikter i dessa frågor.  

 

Frontlinjebyråkratiteori som beskriver den komplexa yrkesvardagen lärare kan upplevas arbeta 

i. Denna komplexitet grundar sig i att lärare till stor del är styrda av ett befintligt regelverk, 

dessa innefattar i skolans värld styrdokument bland annat i form av läroplaner. Det är dock en 

alldeles för komplex verksamhet för att helt detaljstyra skolans enligt teorin. Genom en analys 

av de svar som respondenterna ger gällande tolkningen av de styrdokument som finns att tillgå 

för lärarna upplevs de ha stor makt att själva styra tolkningen av styrdokumenten enligt front-

linjebyråkratiteorin. Ett exempel på detta som resultatet kan visa är att flertalet av de tillfrågade 

respondenterna beskriver att de allra flesta frågor går att göra kontroversiella i undervisningen, 

vilket kan indikera att lärarna har stor makt att själv styra undervisningen och vilka frågor som 

kan vara kontroversiella. Detta kan enligt teorin innebära att det finns ett visst förtroende för 

lärarna gällande tolkningsutrymmet av styrdokumenten.101 Att skolan enligt teorin beskrivs 

som en komplex verksamhet går delvis att se genom den variation av tolkning gällande vilket 

innehåll i styrdokumenten som lärarna ansåg vara kontroversiellt, då svaren skiljde dem åt. Att 

lärarna tolkar innehållet i styrdokumenten på olika sätt kan också innebära att lärarnas definit-

ion och undervisning om kontroversiella frågor skiljer dem åt.  

 

                                                
101 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary 
expanded ed., Russell Sage Foundation, New York, 2010, 13-16 
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Undervisning  

Lärarnas erfarenheter av kontroversiella frågor 

Det går att konstatera att de intervjuade lärarna upplever sig ha stora erfarenheter i att undervisa 

om kontroversiella frågor. Några av lärarna väljer att beskriva att som lärare, i synnerhet som 

samhällskunskapslärare möter man dessa typer av frågor och upplever sig därmed ha lång er-

farenhet i undervisningen om kontroversiella frågor. Birgitta väljer att beskriva det på följande 

sätt: ”Jag tror att man som samhällslärare ganska snabbt skaffar sig erfarenhet i de, det är 

liksom inbyggt i ämnet på något sätt.” – Birgitta. En annan av lärarna väljer att se det som att 

arbetet med kontroversiella frågor kommer naturligt, hen poängterar att det är viktigt och nöd-

vändigt att man problematiserar det stoff som man undervisar. En annan av de intervjuade lä-

rarna beskriver att hen absolut har mött kontroversiella frågor i och med hen varit verksam i 

nästan tjugo år, men att det snarare handlar om hur väl förberedd läraren har varit inför under-

visningen om dem.  

 

Det råder konsensus mellan respondenternas svar om erfarenhet och hantering av undervisning 

om kontroversiella frågor med studien Skolors och lärares kontrovershantering där enkäter i 

studien kunde visa att samhällslärare själva uppfattade sig som i hög grad kompetenta, vilket 

även respondenternas svar i denna studie kan visa.102 Birgitta som nämnt ovan beskriver att 

man som samhällslärare snabbt skaffar sig erfarenhet av att undervisa om kontroversiella frå-

gor. Detta är något som även författarna Långström och Virta lyfter i boken Samhällskunskaps-

didaktik där de beskriver att som lärare kommer man alltid att stöta på kontroversiella frågor, 

inte minst i samhällskunskap.  

 

Syftet med kontroversiella frågor 

Det råder viss samstämmighet kring lärarna när de diskutera vad som är syftet med att ta upp 

kontroverser i undervisningen. Lärarna beskriver att syftet med att undervisa om kontroversiella 

frågor är att vidga perspektiven för eleverna. Några av lärarna svarar att deras uppgift är att få 

eleverna att se samhällsfrågor utifrån olika perspektiv. Detta kan exemplifieras i Carins utsaga 

när hon menar att: ”Om man har en grupp där dom är liksom rårasister eller avskyr tiggare så 

                                                
102 Amnå, Erik, Englund, Tomas, Arensmeier, Cecilia, Ekman, Joakim, Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid 
& Zetterberg, Pär (red.), Skolor som politiska arenor [Elektronisk resurs] medborgarkompetens och kontrovers-
hantering: internationella studier, Skolverket, Stockholm, 2010, 33. http://urn.kb.se/re-
solve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-11531 (hämtad 2019-04-13)  
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är väl min uppgift att få dem att se det här från olika perspektiv eller synvinklar.” – Carin. Det 

råder framförallt konsensus bland lärarna att syftet med att undervisa om kontroversiella frågor 

hör samman med den demokratiska och medborgerliga fostran lärare har i skolan. De diskuterar 

vikten av att förbereda eleverna som medborgare. Vidare nämner Elin att som lärare vill man 

forma människor som förstår sin egen roll i ett samhälle och därav är det viktigt att lyfta kon-

troversiella frågor, just för att skapa goda demokratiska medborgare. Att kontroversiella frågor 

är starkt sammankopplat med lärarnas demokratiska uppdrag går att se i tidigare forskning där 

skolverket säger att det är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag att hantera kontrover-

siella frågor, som en del av undervisningen. 103 Även John R Stradling med sin artikel Teach-

ning Controversial Issues väljer att beskriva att det finns två syften med att undervisa om kon-

troversiella frågor, varav det generellt baserade skälet innefattar att det är viktigt att undervisa 

om kontroversiella frågor för att det är demokratistärkande, något som är vanligt förekommande 

bland lärarnas svar om syftet med att undervisa om dessa frågor. 104 Detta kan exemplifieras i 

Birgittas utsäga när hon säger: ” Jag tror att man måste ge utrymme för det här också, det är 

en del av våran demokratifostran, att faktiskt lyfta och diskutera även de som är känsligt. Jag 

tror att det är så vi kan få ett demokratiskt samhälle.” – Birgitta. Det går att konstatera att 

lärarnas egna utsagor om syftet med att ta upp kontroversiella frågor i undervisningen stämmer 

överens med skolverkets syn på kontroversiella frågor, där de beskriver att det är viktigt att 

elever får argumentera från olika perspektiv.105 Skolverket presenterar även på deras hemsida 

olika former av stödmaterial för undervisningen, bland annat stödmaterial för kontroversiella 

frågor. Skolverket beskriver även att det är viktig del i skolans demokratiska uppdrag att hantera 

kontroversiella frågor, något som stämmer överens med lärarnas svar. 106 

 

Även Fia, som jobbat i drygt 30 år som lärare beskriver att syftet med att undervisa om kontro-

versiella frågor är att vidga perspektiven, framförallt i samband med media där hon beskriver 

att syftet att ta upp kontroverser är för att det finns väldigt mycket fördomar. Fia väljer sedan 

att lägga på ett källkritiskt perspektiv där hon poängterar i och med att elever inte i lika stor 

utsträckning tar till sig nyheter och vet vad som händer i världen, beskriver Fia att det lätt kan 

                                                
103 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kon-
troversiella-fragor (hämtad 2019-03-26)  
104 Hess, Diana E., Controversy in the classroom [Elektronisk resurs]: the democratic power of discussion, 
Routledge, New York, 2009, 31. 
105 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/mer-fo-
kus-pa-losningar-med-modell-for-kontroversiella-fragor (hämtad 2019-04-21)  
106 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kon-
troversiella-fragor (hämtad 2019-04-21)  
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bli så att eleverna väljer att fokusera på sådant som bara de själva är intresserad av eller har 

samma åsikt som. Därav blir elevernas världsbild något snäv i samband med de inte särskilt 

nyanserade nyhetsflöden eleverna ofta befinner sig i. I avhandlingen Att ta sig an världen där 

intervjuer gjorts med lärare beskriver de att syftet med att vidga samhällsfrågor är för att skapa 

mindre fördomsfulla elever, något som även Fias svar i denna studie kan visa.107 

 

Astrid, som upplevde att kontrovers framförallt uppstod vid undervisning om media och hur 

elever är omedvetna om vilka konsekvenser nätet kan leda till, beskriver att syftet med att un-

dervisa om kontroversiella frågor går ut på att medvetandegöra elever om hur samhället ser ut 

och vilka samhällsproblem som kan uppstå och vad man kan använda nätet till för något, i en 

positiv bemärkelse uttrycker Astrid.  

 

Det andra skälet till varför lärare bör undervisa om kontroversiella frågor grundar sig i sakligt 

baserade skäl enligt John R Stradling, det innebär att det är relevant att undervisa om kontro-

versiella frågor för att det är viktigt för elevernas liv eller relevant för samhälleliga problem, 

exempelvis politiska eller moraliska. Lärarnas svar indikerar på att de även undervisar utifrån 

sakligt baserade skäl. Detta genom att lärarna beskriver exempelvis ovan att syftet är att med-

vetengöra elever vid användningen av sociala medier och nätet, och informera eleverna vilka 

samhällsproblem som kan uppstå och vad nätet kan användas till, detta kan då utifrån John R 

Stradling forskning ses som sakligt baserade skäl. Ytterligare en av lärarna beskriver att syftet 

till stor del handlar om att minska fördomarna hos eleverna, vilket kan ses som ett sakligt ba-

serat skäl med anledning av att det är viktigt för elevernas liv. 108 

 

Undervisningsmetoder och tillvägagångssätt 

Lärarna i studien väljer att lyfta kontroversiella frågor och ämnen i undervisningen på olika 

sätt. Några av de tillfrågade lärarna beskriver att det sker per automatik eller naturligt som en 

del av undervisningen. Birgitta exemplifierar detta genom att säga: ”Men så kommer dessa frå-

gor med jämna mellanrum. Det kan va så att vi har nutidsfrågor i klassrummet och nån ledare 

någonstans i världen har uttryckt sig på ett sätt och då handlar frågan om de och då kommer 

man in i en diskussion, så jag tror att det här med kontroversiella frågor beroende på hur man 

                                                
107 Sandahl, Johan, Att ta sig an världen [Elektronisk resurs]: lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskun-
skapsämnet, Karlstads universitet, Licentiatavhandling Karlstad : Karlstads universitet, 2011,Karlstad, 2011, 
158. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7430 (hämtad 2019-04-21)  
108 Stradling, R., Noctor, M., Baines, B. Teaching Controversial Issues. London: Edward Arnold, 1984,3.  
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definierar det, är närvarande lite grann hela tiden.” – Birgitta. Hon beskriver även att det kan 

se lite olika ut gällande arbetet med att lyfta kontroversiella frågor i undervisningen, och att 

ibland kan det vara fasta områden som ses som kontroversiella som tas upp i klassrummet, hon 

exemplifierar med ett område om rasism. Men som ovan nämnt, upplever Birgitta att dessa 

frågor sker naturligt i samband med undervisningen i samhällskunskap. Fia ger ett likande svar 

genom att beskriva att undervisning om kontroversiella frågor sker naturligt i samband med 

undervisningen.  

 

Inledningsvis när Fia planerar upp arbetsområden i samhällskunskapen brukar hon arbeta med 

en bas och en grundläggande struktur, men att det sedan är vanligt att kontroversiella frågor tas 

upp naturligt. Detta eftersom Fia trycker på att det är viktigt och nödvändigt att stoffet som tas 

upp i undervisningen problematiseras och att man inte struntar i frågor som kan vara kontro-

versiella och jobbiga att ta upp. Två av de tillfrågade lärarna diskuterar användningen av olika 

media som ett sätt att lyfta kontroversiella frågor: ” Nu med tekniken finns det ju väldiga möj-

ligheter. Man kan ju plocka in ett klipp från Jimmie Åkesson som säger något, eller Ebba Bush 

Thor, då kan det ju handla om vad som helst, flyktingar eller miljön.” – Carin. Ytterligare en 

av de tillfrågade lärarna väljer att beskriva att hen använder sig mycket av artiklar, filmer eller 

texter som belyser det kontroversiella i en samhällsfråga i samhällskunskapsundervisningen. 

Att använda sig av media för att bredda perspektiven var även vanligt förekommande bland 

intervjuer i Johan Sandahls avhandling Att ta sig an världen, vilken kan indikera på att media-

användning i undervisning av kontroversiella frågor är en metod som är vanligt förekom-

mande.109 

 

David väljer att beskriva andra aspekter kring hur han lyfter kontroversiella frågor i undervis-

ningen, detta genom att understryka vikten av att vara förberedd i undervisningen kring kon-

troversiella frågor. Han säger följande: ”Jag tänker att man måste vara lite förberedd och för-

söka fundera på vad som är kontroversiellt i den här gruppen man har. Vilka frågor kan väcka 

ilska, irritation och sen försöka fundera på hur man ska hantera det.” – David. Han utvecklar 

genom att beskriva att vid undervisning av vissa frågor krävs det mer förberedelse, exempelvis 

om han ska prata om Sverigedemokraterna, nordiska motståndsrörelsen och yttrandefrihet. Da-

vid upplever då att han måste fundera på vad han ska säga och ha en plan, just eftersom han vet 

                                                
109 Sandahl, Johan, Att ta sig an världen [Elektronisk resurs]: lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskun-
skapsämnet, Karlstads universitet, Licentiatavhandling Karlstad: Karlstads universitet, 2011,Karlstad, 2011 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7430 
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att vissa kommentarer kring dessa kontroversiella frågor kan komma och därav är förberedelsen 

viktig, för att på bästa sätt kunna hantera de frågor som kommer.  

 

Att de tillfrågade lärarna väljer att lyfta kontroversiella frågor på olika sätt kan delvis indikera 

utifrån frontlinjebyråkratiteorin på de stora tolkningsutrymme lärarna har. Enligt uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter beskrivs det att frontlinjebyråkrater, exempelvis lärare utvecklar 

olika former av strategier för att hantera det arbete de ställs inför. Resultatet kan visa att lärarna 

har utvecklat olika former av undervisningsstrategier för att hantera komplexa situationer i de-

ras arbete. Exempel som lärarna tar upp i intervjuerna är vikten av att vara förberedd och struk-

turera upp sin undervisning som en form av strategi. 110 

 

Vad gäller metod och tillvägagångssätt i undervisningen kring kontroversiella frågor svarar 

flera av lärarna att vilka metoder de använder sig av är helt beroende av vilken klass och elever 

de har. Astrid exemplifierar det med följande: ”Man kan använda en metod i en grupp, funkar 

perfekt. Och så tar man samma metod i en annan grupp och det blir pannkaka av alltihopa.” – 

Astrid. Även Fia beskriver svårigheten med att avgöra varav en metod är bra eller dålig, och 

instämmer att det beror mycket på gruppen vad gäller val av metoder, vilket här indikerar att 

respondenten anpassar metoder efter vilken grupp som läraren har. Majoriteten av responden-

terna lyfter varierade metoder och tillvägagångssätt när de beskriver hur de undervisar om kon-

troversiella frågor som något centralt. Elin, lärare i samhällskunskap och historia, beskriver hur 

hon har gått från att förr använda sig mycket av fyrahörningsövningar och andra former av 

”tyck till-tänk” som hon uttrycker det, till att nu använda sig av rollspel, simuleringar och 

bild/text-analyser. Elin betonar att det viktigaste gällande metoder och tillvägagångssätt är att 

man ska kunna sätta sig in i olika situationer som elev, därav användningen av olika former av 

simuleringsövningar, i fokus bland annat med temat migration och på flykt. Där ska eleverna 

simulera att de är på flykt själv, spela ett rollspel eller få möjligheten att intervjua flyktningar. 

Just med anledning av att det kan bli väldigt utelämnade och polariserande om man väljer att 

sätta grupper mot varandra, simuleringsövningar skapar istället en ökad förståelse. Även Carin 

beskriver en varierad undervisning som central vid hanteringen av kontroversiella frågor genom 

att säga: ”Så det kan vara en genomgång som hela tiden avbryts med att de får sitta och fundera, 

                                                
110 Moqvist, Louise, Ledarskap i vardagsarbetet: en studie av högre chefer i statsförvaltningen, Institutionen för 
beteendevetenskap, Linköpings universitet, Diss. Linköping : Linköpings universitet, Linköping, 2005,51. 
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typ på begreppen droger, kriminalitet och rasism eller så är det något inslag från rapport eller 

aktuellt. ” – Carin.   

Ytterligare perspektiv på olika former av metoder och tillvägagångssätt vid undervisning av 

kontroversiella frågor går att få genom Birgitta, som väljer att lyfta fram att hon vid undervis-

ning av kontroversiella frågor tar in historiska och nutida exempel: ”Om vi säger såhär och tar 

rasism som exempel som är tema jag återkommer till, ofta i samhällskunskap 2 där vi pratar 

om kolonialism, rasism och hur det hör ihop med ekonomi och sådär. Så då brukar jag försöka 

bredda de här begreppen och tita på både historiskt och nutid, vi tittar på det som är nära oss, 

till exempel samer men också det som hände i Kongo.” – Birgitta.  

 

Som en följdfråga gällande vilka metoder och tillvägagångssätt som lärarna använder sig av 

presenterar även respondenterna de metoder som fungerat mindre bra att använda sig av vid 

kontroversiella frågor. Likt den variation som resultatet kunde visa gällande respondenternas 

val av metoder, går det även att konstatera att vilka metoder som fungerat mindre bra vid kon-

troversiella frågor skiljer lärarna åt. David har tidigare nämnt vikten av att förbereda sig inför 

undervisning om kontroversiella frågor och beskriver att ett tillvägagångsätt som fungerat 

mindre bra är att om man förutsätter att eleverna tycker eller tänker på ett visst sätt har David 

upplevt att det går sämre att undervisa om kontroversiella frågor. En annan av de tillfrågade 

respondenterna Fia, beskriver under frågan om vilka metoder som fungerat mindre bra i under-

visningen även hon vikten av att vara förberedd. Hon upplever att det har fungerat mindre bra 

om man inte har tänkt igenom vad som kan komma upp och vad man vill diskutera, utan att det 

är viktigt att ha lite kontroll, annars finns det en risk att undervisningen kring kontroversiella 

frågor kan gå över styr beskriver Fia.  

 

Birgitta nämner istället att en metod hon själv försöker undvika och som ses som en dålig metod 

av läraren är att förenkla det stoffet hon undervisar om. Att förenkla och gruppera frågor, ex-

empelvis rasism, resulterar ofta att det blir generaliserat och därmed skapas det mer fördomar 

hävdar hon. Med andra ord en metod Birgitta försöker undvika att använda sig av. Birgitta 

upplever dock att denna förenkling sker automatiskt och är därmed svår att undvika stundtals. 

Andra metoder som fungerat mindre bra för lärarna gällande undervisning i kontroversiella 

frågor är metoder som gör att undervisningen blir mer polariserade, Elin exemplifierar med en 

metod där eleverna ska placera sig på en linje och sedan förhålla sig till etiska dilemma. Det 

har visat sig fungerat mindre bra att använda sig av i undervisningen. Det går med andra ord att 



 44 

konstatera att det inte råder konsensus kring vilka metoder lärarna upplever fungerat mindre 

bra vid undervisningen utan detta skiljer sig åt lärare emellan. 

 

Undvikandet av kontroversiella frågor i undervisningen 

När lärarna berör frågan kring om det finns någon eller några kontroversiella frågor som de 

undviker att belysa svarar majoriteten att de inte aktivt undviker vissa frågor som kan anses 

som kontroversiella i undervisningen. De tillfrågade respondenterna ger intrycket av att de åt-

minstone inte kan komma på några frågor som de aktivt valt att undvika i undervisningen. Carin 

beskriver att hon inte tror att det finns några kontroversiella frågor hon undviker, men att det 

snarare beror på vilka frågor som är aktuella gällande vilka frågor hon väljer att belysa. Carin 

säger följande: ” Nej det tror jag inte. Jag vet inte, men det beror på litegrann dels vad som är 

på gång i media, om det står då hela tiden om tiggarna och tiggarförbud så är det ju en sån 

fråga man tar upp och då kanske man inte jobbar så mycket med hederskultur just då.” – Carin. 

Även fast lärarna ger en bild av att de inte aktivt undviker frågor som kan vara utmanande att 

lyfta i klassrummet så nämner Birgitta att det finns en risk att omedvetet undvika vissa frågor: 

” Jag kan nog inte säga något generellt sådär. Men jag tror att man omedvetet dra sig för att 

lyfta saker beroende på vilken grupp du har, om du har en ensam tjej i klassen som bär slöja. 

Då kanske inte det är de första tråd du lyfter när ni ska debattera någonting. För att man inte 

vill sätta nån i den situationen till exempel. Men i ett annat klassrum funkar det jättebra. För 

då är de fem som har slöja och vill prata om det här.” – Birgitta. Även David, lärare i religion 

och samhällskunskap, väljer att lyfta aspekten med att se till elevernas perspektiv när det kom-

mer till att försöka undvika en kontroversiell fråga: ”Jag funderar väl egentligen på eleverna, 

rör det upp känslor? Är det värt? Är det de som är syftet eller är syftet något annat?” -David. 

Han väljer att beskriva Israel- och Palestinakonflikten som ett ämne som upplevs svårt att ta 

upp. Detta eftersom det finns många debattörer och artiklar som är komplexa och svåra att tyda, 

vilket då gör att David har svårare att spontant prata om konflikten.  

 

Fia väljer att belysa en annan fråga i samhällskunskapen som svårare att ta upp, vilket är mil-

jöfrågor. Hon beskriver att miljön är svårare att undervisa om delvis för att det finns en del 

klimatförnekare, vilket kan försvåra undervisningen om det ämnet. Fia upplever att det ibland 

finns en avsaknad av röd tråd gällande miljöfrågor där hon upplever att forskare inte är överens 

om miljöfrågorna, vilket gör att det stiftas många olika reformer och lagar gällande miljön med 

olika budskap, detta kan upplevas rörigt, framförallt för eleverna. Även Elin väljer att lyfta 

miljön som en något svårare fråga att lyfta i undervisningen. Hon beskriver att det är framförallt 
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osäkerhet och rädslan för bristande kunskaper som gör att hon inte riktigt går i framkant gäl-

lande undervisning om miljöfrågor. Astrid väljer att belysa en annan aspekt när det kommer till 

att undvika kontroversiella frågor i undervisningen. Hon väljer att belysa den sakliga och allsi-

diga undervisningen lärare ska ha: ”Det är väl inte nått sådär som jag liksom medvetet undvi-

ker. Som lärare, vi ska ju ha en saklig och allsidig undervisningen. Vi kan liksom inte politiskt 

tippa över åt den ena eller andra hållet.” – Astrid. Även Elin är tydlig med att beskriva att det 

inte finns någonting i undervisningen hon värjer sig för, just för att hon inte tror på principen 

att göra det.  

 

Sammanfattningsvis indikerar lärarnas svar att undervisningen om kontroversiella frågor i sko-

lan är individuellt och skiljer dem åt gällande olika undervisningsmetoder och tillvägagångssätt. 

Det går att se en viss konsensus kring lärarnas medborgliga och demokratiska uppfostran, något 

som lärarna poängterar är viktigt och görs bland annat i samband med undervisning om kon-

troversiella frågor. Lärarnas svar indikerar att de inte aktivt undviker några kontroversiella frå-

gor i undervisningen, men att det kan finnas vissa frågor som är svårare än andra att lyfta, 

exempel på detta är miljöfrågor enligt några av lärarna.  

 

Utmaningar  

Avslutningsvis i resultatdelen diskuteras hur vidare lärarna upplevt några utmaningar med att 

undervisa om kontroversiella frågor. Och isåfall hur de har hanterat dessa utmaningar i under-

visningen. I denna studiens inledande delar beskrivs det att undervisa om kontroversiella frågor 

innebär stora pedagogiska utmaningar. Detta med anledning av att lärare delvis måste agera om 

det sker kränkande behandling, samtidigt som de ska främja en öppen dialog och yttrandefrihet 

ska råda i klassrummet.  

 

Inledningsvis går det att konstatera genom respondenternas svar att samtliga av de tillfrågade 

lärarna har upplevt utmaningar med att undervisa om kontroversiella frågor. Vilka utmaningar 

dessa har varit har dock skiljt lärarnas svar åt. Det råder en viss samrådighet mellan några av 

respondenterna som beskriver ungefärligen liknande utmaningar. De utmaningar som lärarna 

beskriver handlar till största del om bemötandet av kontroversiella åsikter i klassrummet och 

hur de ska hanteras på bästa möjliga sätt. Birgitta exemplifierar med följande utsaga: ” En 

utmaning kan ju vara när du får en kommentar eller en fråga i klassrummet som till exempel 

är rasistisk eller antisemitisk eller så. I en situation där du står med 32 elever och så står du 
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där själv, hur bemöter jag det där nu på bästa sätt?”  - Birgitta. Flera av de tillfrågade respon-

denterna upplever samma utmaningar där de beskriver att jobba med kontroversiella frågor och 

därmed åsikter är att lärarna i en sådan situation vill behålla högt i tak men samtidigt respekt-

fullt, något som upplevs som en svår balansgång. Flera av respondenterna betonar vikten av att 

markera när starka, oftast olämpliga åsiktsyttringar sker hos eleverna. Lärarna upplever att det 

kan vara en utmaning med att hitta en bra metod att markera och tala om för eleverna att de 

åsikterna inte är acceptabla. En av lärarna, Elin beskriver denna utmaning på följande sätt: ”Du 

kan ju välja att ta ett samtal på olika sätt. Du kan säga: Stopp du får inte tänka så! Eller såhär: 

Aha, hur resonerar du då, hur har du tänkt i de här banorna? Det är inte alla som har finger-

toppskänsla, för den krävs i det sammanhanget. Att ha det, när man ska bromsa, när ska man 

stoppa.” – Elin. Även skolverket ser samtalet mellan elever och lärare som viktigt när det kom-

mer till undervisning om kontroversiella frågor och skolverket trycker på att lärarna inte backar 

undan från undervisning om detta.111 I en studie av Europarådet, Att verka i spänningsfält be-

skrivs det att lärare måste kunna bemöta frågor och kommentarer i klassrummet, men likt lä-

rarna i denna studie beskriver även studien av Europarådet att det inte är helt självklart hur man 

bemöter spontana frågor och kommentarer i klassrummet på bästa sätt.112 

 

Utmaningen lärarna upplever med att värna om en yttrandefrihet och öppet klimat i klassrum-

met, men samtidigt markera när de starka åsikterna upplevs som kränkande, kan indikera att 

lärarnas svar i intervjuerna är i samklang med den rådande tidigare forskning om utmaningar 

med att undervisa om kontroverser. Studien av Europarådet beskriver att en utmaning med att 

undervisa om dessa frågor är att lärarna måste agera om de sker åsiktsyttringar som är olämpliga 

eller kränkande, samtidigt som de värnar om yttrandefriheten i klassrummet.113 Uppsatsens re-

sultat kan inte indikera att det råder samstämmighet kring hur vidare lärarna upplever någon 

utmaning med att hålla sig neutral i klassrummet och inte uppfattas som partisk vid undervis-

ning om kontroversiella frågor, något som tidigare forskning beskriver är risken i 

                                                
111 Skolverket. 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kon-
troversiella-fragor (hämtad 2019-04-21)  
112 Papamichael, Elena, Att verka i spänningsfält: Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demo-
kratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE) : utbildningspaket för lärare,, Council of Europe, 
[Europa], 2016, 16-17.  
113 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spän-
ningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stock-
holm], 2017, 6.  
https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 (hämtad 2019-03-26)  
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undervisningen om dessa frågor, då det upplevs vara svårt att undervisa om kontroversiella 

frågor utan att undervisningen blir präglad av både lärares och elevers attityder och värde-

ringar.114 

 

Carin väljer att belysa andra utmaningar med att undervisa om kontroversiella frågor. Hon har 

tidigare under intervjun beskrivit att hon förr kunde bli provocerad och irriterad över bland 

annat rasistiska och nationalistiska åsiktsyttringar i klassrummet. Carin väljer vidare att besk-

riva att hon nu lärt sig att det inte längre är någon idé att bli provocerad och upprörd, utan att 

man kommer mycket längre med att inte bli det. Hon säger att den största utmaningen hon ser 

med kontroversiella frågor är framförallt att inte bli förbannad och provocerad på elever som 

uttrycker sådana åsikter. Carin exemplifierar när hon säger: ”Det är det här med rasistkillarna 

som är utmaningen.” – Carin. David, likt många av de andra tillfrågade respondenterna i stu-

dien, beskriver han att delvis har utmaningen med kontroversiella frågor varit avvägningen när 

man ska markera i klassrummet och när David ska låta saker vara en åsiktsyttring. Men David 

väljer även att beskriva en annan problematik med att inte själv bli känslomässigt berörd av de 

frågor och material som lyfts fram. Han säger även att det finns en utmaning med att förutse 

vilka reaktioner det kan bli bland eleverna så att inte man förstärker något.  

 

En annan av lärarna, Astrid väljer att beskriva en annan utmaning med att undervisa om kon-

troversiella frågor. Utmaningen blir enligt Astrid att ställa frågor gällande politiska företeelser 

som delvis får eleverna att tänka, men att formulera dem så att det inte framstår som Astrid 

försöker propagera för en viss politisk uppfattning. Hon upplever att det inte alls finns lika stora 

utmaningar med att undervisa om frågor gällande miljö och ekonomi. Astrid väljer att hantera 

dessa frågor genom att bemöta med fakta och statistik, något som upplevs vara lättare kring 

miljö och ekonomi-frågor. Respondenten beskriver dock att oavsett hur mycket fakta hon pekar 

på eller ställer de rätta frågorna till eleverna är det elevernas ansvar att själva ta till sig. Astrid 

säger: ” För det är ju inte jag som skapar kunskapen i en elev. Jag ger förutsättningarna för 

kunskapen. För kunskapen, den sker ju i eleven själv. ” – Astrid.  

 

                                                
114 Huddleston, Ted & Kerr, David, Hantera kontroversiella frågor: utveckla strategier för att hantera spän-
ningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan, Swedish National Agency for Education, [Stock-
holm], 2017. 
https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24 (hämtad 2019-03-26)  
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De olika respondenternas svar skiljer sig åt gällande de utmaningar de upplever kring under-

visning om kontroversiella frågor. Därav skiljer sig även svaren bland de tillfrågade lärarna hur 

de hanterar dessa utmaningar i undervisningen. Som ovan nämn går det att se att många av 

lärarna upplever en utmaning med att hantera kontroverser på rätt sätt och markera när de upp-

lever att elever uttrycker sig på ett icke acceptabelt sätt i klassrummet. Hur lärarna har hanterat 

dessa utmaningar har skiljt respondenterna åt, men det går att se att lärarna använder sig av 

liknande samtalsmetoder för att på bästa sätt hantera det, där lärarna är i samklang kring att 

detta är ingenting som kan undvikas, utan att ta samtalet och dialog med elever är viktigt. Detta 

genom ett exempel av Birgitta: ”Jag ger ett svar där och då för att det kräver situationen också. 

Att jag visar att på det sätt som du uttrycker dig nu är inte okej, men jag tar inte fighten där 

utan den får man ta sen. Utan istället gå fram sen och fråga, men hur tänkte du när du säger 

sådär? Vad kan det bero på? Sen får man diskutera det vidare med gruppen på andra sätt.” – 

Birgitta. Även Elin väljer att betona samtalet och samtalsmetoder som ett svar på de utmaningar 

de tidigare diskuterat genom att beskriva: ”Jag valde att ta samtalet. För att jag tror att man 

ska ta samtalet. Jag tror inte på att per automatik alla gånger tystna, men det handlar ju också 

om vad det är för någonting.” – Elin. Carin väljer också att lyfta dialog och att prata med 

eleverna som svar på utmaningen om att hantera kontroverser på ett bra sätt. Genom lärarnas 

svar går det att se att några av de tillfrågade respondenterna betonar vikten av att ställa pedago-

giska frågor till elever när de har uttryckt åsikter som inte anses vara lämpliga. Exempel på 

pedagogiska frågor ges genom Carin svar: ”Hur tänkte du då? Vad menar du nu? Vara vänlig 

liksom. ” – Carin.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna har upplevt utmaningar med att undervisa om 

kontroversiella frågor, vilka dessa utmaningar har varit skiljer lärarnas svar åt. Det råder en viss 

samstämmighet kring att en utmaning är bemötandet av kontroversiella frågor på rätt sätt i 

klassrummet, lärarna har hanterat den utmaningen med att använda sig av olika samtalsmetoder.  

Utifrån frontlinjebyråkratiteorin kan uppsatsens resultat indikera att när lärarna beskriver utma-

ningar med att undervisa om kontroversiella frågor och vidare hur de väljer att hantera dessa 

utmaningar, beskriver några av respondenterna i studien att en utmaning har varit att hantera 

kontroverser på bästa sätt. Lärarna väljer sedan att beskriva liknande samtalsformer som ett sätt 

att hantera utmaningarna med kontroverser i undervisningen. Detta kan visa på enligt frontlin-

jebyråkratiteorin att lärarna har utvecklat särskilda strategier för att hantera dessa utmaningar. 
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115 Sammanfattningsvis visar resultatet på en variation gällande lärarnas utmaningar och hur de 

hanterar dessa utmaningar i klassrummet. Många av respondenterna väljer att lyfta att på rätt 

sätt bemöta kontroversiella frågor och åsikter i klassrummet som en utmaning.   

  

                                                
115 Moqvist, Louise, Ledarskap i vardagsarbetet: en studie av högre chefer i statsförvaltningen, Institutionen för 
beteendevetenskap, Linköpings universitet, Diss. Linköping: Linköpings universitet, Linköping, 2005,51. 
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Sammanfattning, slutsatser, diskussion och vidare forskning  

I detta avsnitt ges en avslutande sammanfattning av uppsatsens alla avsnitt, studiens slutsatser 

samt en diskussion utifrån studiens fyra frågeställningar. Till sist ges förslag på vidare forsk-

ning.  

 

Sammanfattning  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur legitimerade lärare i samhällskunskap på gymnasiet 

förhåller sig till samt, undervisar om kontroversiella frågor. Syftet har uppfyllts genom att be-

svara följande fyra frågeställningar:  

 

1: Hur definierar legitimerade lärare i samhällskunskap på gymnasiet kontroversiella frågor?  

2: Vilket innehåll i styrdokumenten tolkar lärare som kontroversiellt att undervisa om?  

3: Hur undervisar lärare om kontroversiella frågor? 

4: Vad finns det för utmaningar enligt lärare gällande att undervisa om kontroversiella frågor?  

 

Uppsatsens bakgrund har gett en historisk tillbakablick av kontroversiella frågor i skolan och 

skolans styrdokument i relation till kontroversiella frågor. Uppsatsens tidigare forskning be-

skriver vad kontroversiella frågor är och utmaningen med att definiera begreppet. Vidare tog 

uppsatsens tidigare forskning upp undervisning av kontroversiella frågor samt utmaningar med 

att undervisa om dessa frågor. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har tagit avstamp i front-

linjebyråkratiteorin samt John R Stradlings skäl om att undervisa om kontroversiella frågor. 

Dessa teorier har använts som analysverktyg för att se hur lärare beskriver syftet med att un-

dervisa om kontroversiella frågor utifrån John R Stradlings teori och genom frontlinjebyråkra-

titeorin se hur tolkar lärare kontroversiella frågor, hur undervisar lärare om de, vad kan detta 

frirum få för konsekvenser i relation till kontroversiella frågor samt vilka utmaningar kan då 

uppstå. 

 

De urval som uppsatsens utgått ifrån har varit ett explorativt samt ett icke-sannolikhetsurval. 

Detta har inneburit att denna uppsats inte haft som syfte att kunna ge ett tvärsnitt av populat-

ionen. Urvalet har vidare inneburit att respondenterna har handplockats till studien utifrån rele-

vans till uppsatsens syfte. De urvalskriterier som varit relevanta för uppsatsen är följande: legi-

timerade lärare i samhällskunskap, verksam i Västernorrland samt Västerbottens län samt vara 

anställd på en gymnasieskola. För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ 
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intervjumetod använts, i form av semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att det fanns teman 

och huvudfrågor som var formulerade på förhand. Intervjuerna har utgått från fyra stycken te-

man: definition av kontroversiella frågor, tolkning av läroplan, undervisning samt utmaningar. 

Intervjuguiden och intervjufrågorna kunde ses som något flexibla och det fanns möjlighet att 

frångå dessa om respondenterna tog upp andra intressanta infallsvinklar, relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

Uppsatsens resultat kunde visa att både angående definitionen, innehållet, undervisningen och 

utmaningarna som lärarna har haft gällande kontroversiella frågor skiljer dem åt. När lärarna 

beskriver hur de definierar kontroversiella frågor skiljer sig svaren åt. Flertalet av lärarna valde 

att lyfta fram etiska eller religiösa ställningstaganden som kontroversiellt. Vidare beskrev några 

av lärarna begreppet kontroversiella frågor som svårdefinierat. Mellan de tillfrågade lärarnas 

svar i intervjun och uppsatsens tidigare forskning rådde det konsensus, där bland annat skol-

verket beskriver att vad som uppfattas som kontroversiellt varierar. Även när det gäller vilket 

innehåll lärare tolkar som kontroversiellt att undervisa om rådde det olikheter bland svaren. Vid 

en tolkning av Samhällskunskap 1b var majoriteten av lärarna överens om att det framförallt 

var demokrati och politiska system som upplevdes kontroversiellt att undervisa om. I samhälls-

kurserna Samhällskunskap 2 & 3 fanns en större variation bland vad lärarna tolkar som kontro-

versiellt att undervisa om, ett exempel som lärarna tog upp var globalisering och vetenskaps-

teorier. Utifrån frontlinjebyråkratiteorin går det att konstatera att lärarna upplevs ha stor makt 

att själv styra tolkningen av styrdokumenten, detta kan innebära att det finns ett visst förtroende 

för lärarna gällande tolkningsutrymmet. Lärarna var till viss del överens gällande syftet med att 

undervisa om kontroversiella frågor, vilket lärarna menar var för att vidga perspektiven för 

eleverna. Detta hör i sin tur ihop med den demokratiska och medborgerliga fostran lärare har.  

 

Lärarna uppvisade en stor variation när de beskrev vilka typer av metoder och tillvägagångssätt 

de använde sig av när de undervisar om kontroversiella frågor, flera av lärarna var dock överens 

om att en variation och bredd av metoder är viktigt i undervisningen. Enligt uppsatsens teore-

tiska utgångspunkt beskrivs det att frontlinjebyråkrater utvecklar olika former av strategier för 

att hantera det arbete de ställs inför. De utmaningar lärarna upplevde med kontroversiella frågor 

är varierande. Det rådde en viss samrådighet där lärarna beskrev att det finns en utmaning gäl-

lande bemötande av kontroversiella frågor och hur de hanteras på bästa sätt, där lärarna ville 

värna om yttrandefriheten men samtidigt inte vill att eleverna ska uttrycka sig på sådana sätt 
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som kränker andra elever. Denna studie avslutar med att ge en diskussion utifrån de fyra fråge-

ställningar samt ge förslag på vidare forskning.  

 

Slutsatser 

De slutsatser som baseras utifrån denna studie är följande:  

- De intervjuade lärarna definierar kontroversiella frågor på olika sätt   

- De intervjuade lärarna upplever att det framförallt är demokrati och politiska system 

som upplevs kontroversiellt att undervisa om i samhällskunskap 1b  

- Lärarna lyfter kontroversiella frågor i undervisningen på olika sätt 

- Lärarna undviker inte aktivt någon kontroversiell fråga i undervisningen  

- Samtliga av de intervjuade lärarna har upplevt utmaningar med att undervisa om kon-

troversiella frågor, vilka utmaningar dessa har varit har skiljt lärarna åt.  

 

Denna studies generaliserbarhet bör tas i beaktning gällande dessa slutsatser, då syftet inte har 

varit att kunna ge en generaliserande bild av samhällslärare, utan dessa slutsatser bygger på 

några samhällslärares uppfattning och tolkningar av kontroversiella frågor.  

 

Diskussion 

Vidare presenteras i detta avsnitt en diskussion utifrån studiens fyra frågeställningar:  

 

1: Hur definierar legitimerade lärare i samhällskunskap på gymnasiet kontroversiella 

frågor?  

Med hänvisning till studiens resultatdel definierar de legitimerade lärarna kontroversiella frågor 

på olika sätt. Några av lärarna väljer att se det som frågor där det finns starka åsikter eller 

känslor kring ett visst ämne. Framförallt etiska och religiösa ställningstagande väljer flertalet 

av lärarna att nämna som en definition av kontroversiella frågor. Trots att definitionen av frå-

gorna skiljer lärarna åt så är de till viss del överens om att begreppet är svårdefinierat. Detta går 

även att se i tidigare forskning där bland annat skolverket beskriver att definitionen av kontro-

versiella frågor varierar. Att just begreppet kontroversiella frågor är svårdefinierat kan det tän-

kas finnas många anledningar till. En av anledningar kan vara att det som är kontroversiellt 

förändras över tiden, vilket innebär att de frågor som lärarna såg som kontroversiellt förr är 

nödvändigtvis inte kontroversiellt idag, vilket kan försvåra eller ändra begreppets innebörd. För 

att se kontroversiella frågor ur ett samhällsperspektiv är det möjligt att se i takt med att 
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samhället förändras, förändras även synen på vad som är kontroversiellt. Detta kan tänkas gälla 

både för lärarna, men också för eleverna. En av lärarna, Carin som varit lärare i 40 år beskriver 

att hon upplever att de frågor som förr definierats som kontroversiellt inte längre ses som det 

bland elever i skolan, detta kan således indikera på en möjlig samhällsförändring där exempel-

vis etiska och religiösa ställningstaganden har skiftat fokus. En annan tänkbar anledning till att 

kontroversiella frågor är ett något flytande begrepp och därmed komplext att definiera kan bero 

på medias rapportering av samhällsfrågor. Carin, som upplevt att det skett ett skifte gällande 

vad som är kontroversiellt beskriver att det nu framförallt är IS, tiggare och hederskultur som 

ses som kontroversiellt och upprör bland eleverna. Dessa frågor har präglat samhällsdebatten 

och fått stort medialt utrymme de senaste åren vilket kan indikera på ett samband.  

 

2: Vilket innehåll i styrdokumenten tolkar lärare som kontroversiellt att undervisa om?  

Det råder en variation kring vad lärare tolkar som kontroversiellt att undervisa om. I samhälls-

kunskap 1 är det framförallt demokrati och politiska system som upplevs som kontroversiellt. I 

samhällskurserna 2 och 3 visade resultatet på en större bredd gällande tolkningen av styrdoku-

menten. Detta kan enligt frontlinjebyråkratiteorin visa på det stora tolkningsutrymmet och att 

lärarna själva har makten att tolka och styra sin undervisning. Att lärarna tolkar innehållet i 

styrdokumenten olika kan också grunda sig i utmaningen att först och främst definiera vad 

kontroversiella frågor innebär. Vilket resultatet indikerar skiljer sig bland lärarna, vilket i sin 

tur kan innebär att lärarna tolkar stoffet i styrdokumenten olika, eftersom de definierar olika 

frågor som kontroversiella. Detta speglar i sin tur av sig i undervisningen de sedan lär ut.  

 

När lärarna fick möjlighet att tolka innehållet i samhällskurserna 1, 2 och 3 hade lärarna till 

hands det centrala innehållet i kurserna utskrivet. De faktum att lärarna fick innehållet utskrivet 

kan ha bidragit till mer fylliga svar hos lärarna. Om lärarna utan det centrala innehållet framför 

sig själva skulle beskriva vad de upplever som kontroversiellt finns en möjlighet att svaren 

skulle se annorlunda ut. Det är möjligt att det skulle vara svårare för lärarna att beskriva inne-

hållet och vad av innehållet som de upplever som kontroversiellt utan att se det framför sig.  

 

3: Hur undervisar lärare om kontroversiella frågor? 

Med hänvisning till studiens resultat undervisar lärare varierat om kontroversiella frågor. Detta 

visar sig både gällande syftet med kontroversiella frågor, undervisningsmetoder och tillväga-

gångsätt.  
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Lärarna i studien upplever sig ha stora erfarenheter av att undervisa om kontroversiella frågor, 

några av lärarna väljer även att beskriva det som att det kommer naturligt i undervisningen. De 

går att konstatera att samtliga av lärarna har varit verksamma lärare under en längre tid och har 

därmed lång erfarenhet av läraryrket. David, som är yngst av lärarna har varit verksam i 10 år, 

vilket kan ses som en lång tid. Carin, en annan lärare i studien har varit verksam lärare i 38 år. 

Man kan därför betrakta alla lärare i studien som rutinerade med lång erfarenhet. Att några av 

lärarna beskriver att kontroverser i klassrummet uppstår naturligt och utan någon planering kan 

indikera på lång erfarenhet hos lärarna. Detta i jämförelse med en nyexaminerad lärare som 

möjligtvis känner behov att strukturera upp undervisning om kontroversiella frågor snarare än 

att låta det ske naturligt, möjligtvis för att bättre kunna kontrollera klassrumssituationen och 

vara väl förberedd för spontana frågor och kommentarer.  

 

I resultatet är det framträdande att syftet med att undervisa om kontroversiella frågor är fram-

förallt för att vigda perspektiven och få eleverna att se samhällsfrågor ur olika perspektiv, detta 

ligger till grunden för lärarnas uppdrag om den demokratiska och medborgliga fostran lärare 

har. Att den demokratiska fostran ses som viktigt just hos dessa lärare kan höra samman med 

att demokrati är en central del av samhällskunskapen grund.  

 

Att anpassa metoder efter vilken grupp är framträdande i svaren hos lärarna i studien. Detta kan 

även tänkas vara viktig i all form av undervisning, och inte bara undervisning om kontroversi-

ella frågor. Att anpassa sin undervisning och sina metoder utifrån vilken klass och de förutsätt-

ningar som finns kan se som ett didaktiskt val av lärarna och en förutsättning för att skapa god 

undervisning i klassrummet för alla elever. De metoder som några av lärarna väljer att lyfta 

fram som mindre bra i undervisningen om kontroversiella frågor är att inte förberedda sig, vil-

ken kan indikera att trots att lärarna besitter stor erfarenhet av att undervisa om kontroversiella 

frågor ser lärarna förberedelser som viktigt vid undervisning om detta. En lärare, Fia beskriver 

att det finns risk att undervisningen om kontroversiella frågor går över styr. Vilken kan då in-

nebära än hur lång erfarenhet lärare har är förberedelser alltid centralt, kanske framförallt i 

undervisning om ämnen som kan upplevas känsligt för eleverna.  
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4: Vad finns det för utmaningar enligt lärare gällande att undervisa om kontroversiella 

frågor?  

De utmaningar som lärarna i studien beskriver är framförallt att bemöta kontroversiella frågor 

på rätt sätt i klassrummet, där utmaningen finns i att låta eleverna uttrycka sig fritt enligt ytt-

randefriheten men samtidigt bemöta åsikter som kan vara kränkande. Hur lärarna väljer att be-

möta de utmaningar som de upplever skiljer dem åt, men dialog och att ta samtal med eleverna 

är framträdande bland svaren. Detta tyder på att de utvecklat olika typer av strategier för att på 

bästa sätt bemöta åsikter som anses olämpliga. Detta kan indikera på att läraryrket är en pro-

fession med till viss del självstyre.  

 

En stor utmaning enligt tidigare forskning var att hålla sig neutral och inte partisk i undervis-

ningen om kontroversiella frågor, studiens resultat kan indikera på att det råder samstämmighet 

kring denna utmaning hos de intervjuade lärarna. En av lärarna, Astrid är den enda av de sex 

intervjuade lärarna som nämner att en utmaning är att formulera exempelvis diskussionsfrågor 

om politiska företeelser, men inte på ett sätt så att Astrid framställs som att hon propagerar för 

en viss politisk inriktning. De övriga fem lärarna i studien nämner inte någon utmaning med att 

hålla sig neutral i undervisning, vilket är intressant med tanke på vad tidigare forskning presen-

terat. Att lärarna inte upplever detta som en utmaning kan det finns många tänkbara anledningar 

till. En anledning kan möjligtvis vara lärarnas långa erfarenhet av att undervisa om kontrover-

siella frågor, vilket gör att de inte upplever någon utmaning med att hålla sig neutral.  

 

Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att genomföra liknande studie, fast i större skala. Detta för att 

kunna ge en mer generaliserande undersökning om lärares upplevelser av kontroversiella frågor 

än enbart i Västernorrland samt Västerbottens län. Ytterligare ett förslag till vidare forskning 

är att göra jämförande studie mellan ämnena religionskunskap och samhällskunskap för att 

finna likheter och skillnader i undervisningen om kontroversiella frågor.   
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vilken ämneskombination har du?  

 

Definitionsfråga:  

Vad innebär kontroversiella frågor för dig?  

 

Frågeställning: Vilket innehåll i styrdokumenten tolkar lärare som kontroversiellt att un-

dervisa om? 

Tema: tolkning av läroplanen 

 

När du tolkar styrdokumenten för samhällskunskap, vilka delar upplever du som kontroversi-

ella? 

Vad är det som gör att du tolkar vissa områden/frågor som kontroversiella i styrdokumenten?  

 

Frågeställning: Hur undervisar lärare om kontroversiella frågor? 

 Tema: undervisning  

Vilka erfarenheter har du av att undervisa om kontroversiella frågor?  

Gällande undervisning om kontroversiella frågor, vad är syftet med att ta upp kontroversiella 

ämnen i undervisningen hävdar du?  

Hur arbetar du med att lyfta kontroversiella frågor och ämnen i undervisningen?  

Finns det några former av metoder eller tillvägångsätt du använder dig av vid undervisningen 

om kontroversiella ämnen?  

Upplever du att det finns metoder/tillvägagångssätt som fungerar bra respektive mindre bra att 

använda sig av vid kontroversiella frågor?  

Finns det någon eller några kontroversiella frågor som du undviker att belysa i undervisningen? 

Isåfall varför? 
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Frågeställning: Vad finns det för utmaningar enligt lärarna gällande att undervisa om 

kontroversiella frågor? 

Tema: utmaningar  

Har du upplevt några utmaningar med att undervisa i kontroversiella ämnen?  

Ja/Nej. Vilka utmaningar har det varit?   

Hur har du hanterat dessa utmaningar?  

 

Övrigt:  

Har du något du vill tillägga om kontroversiella frågor?   
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Bilaga 2. Samtycke till deltagande i intervjustudie  

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie: 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur legitimerade lärare i samhällskunskap på gymna-

siet förhåller sig samt undervisar om kontroversiella frågor.   

 

Intervjuerna kommer att spelas in genom ljudintagning och skrivas ut av mig i form utav tran-

skribering. Det materialet ligger sen till grund för en kvalitativ uppsats med ovannämnda syftet. 

Materialet kommer att förvaras hos mig och enligt vetenskapsrådets principer kommer ingen 

obehörig att få tillgång till materialet. I uppsatsen kommer varken lärarnas namn eller namnet 

på de skolor de jobbar på att skrivas ut. Fiktiva namn på lärare och skolor kommer att användas 

för att förhindra att uppgifter skall kunna kopplas till en specifik individ.  

 

Härmed är jag informerad om undersökningen och är medveten om att mitt deltagande är fri-

villigt samt att jag när som helst att avbryta min medverkan. Jag ger mitt samtycke till att delta 

i studien och att bli intervjuad. 

 

Underskrift: ______________________________________________________________ 

Namnförtydligande: ________________________________________________________ 

Ort och Datum: _____________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Mail till lärare  

  

 

Hej (Namn)! Jag fick ditt namn av Torbjörn Lindmark, som just nu är min handledare på mitt 

examensarbete jag skriver nu under våren.  

 

 

Jag läser just min sista termin på ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet och skriver mitt 

examensarbete i samhällskunskap. Uppsatsens syfte är att undersöka hur legitimerade lärare 

förhåller sig samt undervisar om kontroversiella frågor i samhällskunskap. Intervjun kommer 

att utgå ungefärligen från dessa tre teman: tolkning av läroplan, undervisning samt utmaningar.  

 

Jag undrar därför om du skulle kunna tänka dig att ställa upp för intervju med mig för att samtala 

om dessa frågor. Jag är flexibel vad gällande plats och tid, men det skulle vara bra om jag fick 

möjlighet att intervjua dig i mitten/slutet av februari. Om du kan tänka dig att ställa upp på 

intervju så kommer givetvis mer information framöver.  

 

 

Mvh, Sofia Nilsson. 

 


