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Förord 

I någon mening påbörjades den här uppsatsen för sju år sedan när jag sökte in på 

ämneslärarprogrammet. Många timmar på kammaren, i föreläsningssalar, på 

universitetsbiblioteket och i grupprum senare är den färdigställd. Vad jag skulle skriva om har 

jag övervägt i flera år, men när ämnet väl fanns framför mig var det en självklarhet att jag 

ville skriva om elevperspektiv på undervisning i kontroversiella frågor. Dels då jag uppfattar 

att elever ofta inte får den röst jag anser att de borde ha inom forskning och det akademiska, 

dels då eleverna är det viktigaste inom all utbildning. 

I arbetet med denna uppsats vill jag rikta ett tack till er på den skolan som 

möjliggjorde för mig att komma i kontakt med elever. Jag vill även tacka alla elever som 

deltagit i studien. Utan er hade studien inte kunnat genomföras! 

Det finns många andra som borde tackas i detta skede, och jag vill inledande 

säga tack till alla studiekamrater och andra människor som funnits runt mig och bidragit till 

reflektion och roliga minnen. Några personer har dock utmärkt sig i förhållande till denna 

uppsats och dessa vill jag omnämna här. Torbjörn Lindmark spelade en viktig roll i att jag 

valde att skriva om kontroversiella frågor och har bidragit med intressanta tankar och 

reflektion kring ämnet. Niclas Lindström har även spelat en viktig roll som handledare för två 

tidigare uppsatser och har bidragit till denna uppsats med tankar och reflektion, samt den 

ovärderliga hjälpen med att få tag i en viktig och svårfunnen artikel. Dessa två är dessutom 

aktiva i det forskningsprojekt vid UMSoD som hänvisas till i inlendingen. Mattias Dahlqvist 

har även indirekt bidragit genom sin noggranna examination av min föregående uppsats om 

etiska konceptioner, något som verkligen utvecklade min egen noggrannhet inför denna 

uppsats. Fredrik Olsson-Spjut, min handledare under denna uppsats, ska även ha ett stort tack 

för sina orimligt snabba återkopplingar i arbetet och att denna uppsats blev betydligt mycket 

lättare och trevligare att arbeta med. Vidare tackar jag även Kajsa Danielsson, Jenny Käcko 

och Emil Wallinder för insiktsfulla kommentarer i sina roller opponenter. Jag vill även 

särskilt tacka mina goda vänner Charlotte, Moa, Jasmin och Evelina som bidragit med 

reflektioner, drivkraft och andra viktiga delar i uppsatsarbetet. Avslutande går ett tack ut till 

katterna Venus och Tellus för störigt sällskap och trampande på tangentbordet. Ett sista tack 

vill jag rikta till min morfar, utan dig hade den här resan nog inte påbörjats och det smärtar 

mig att du inte fick se dess slut. 

 

Umeå i april 2020 

Jesper Westermark 



 
 

Det kontroversiella i samhällskunskapen (En kvalitativ studie av gymnasieelevers 

erfarenheter inom kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisning) 

Abstract 

In this study, I will explore upper secondary school pupils' experiences of education in 

controversial issues within civics and social sciences. In the study, I employ a qualitative 

interview method to produce a material relating to the study's central theories, which is 

founded in Stradling's research on controversial issues where both understandings of the 

concept as well as teaching strategies are collected. Stradling's theory on controversial issues 

is given context and is supplemented with contributions from Hand and Levinson as well as 

Hess. In this study, I also utilize Aspelins interpretation and addition to Biestas typology of 

purposes with education. Lastly, Tryggvason's understanding of agonism and didactics has an 

important role in the theoretic frame of the study. The study is structured with four different 

didactic themes illustrating the relations between research questions, theory, and method. 
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1. Inledning och bakgrund  

Processen att ringa in ett område för detta examensarbete började i övervägande av olika ämnen. 

Efter ett samtal under hösten 2019 fick jag rådet att undersöka vilken 

samhällskunskapsdidaktiskt forskning som bedrivs vid Umeå Universitet för att hämta 

inspiration till mitt examensarbete. Därefter hittade jag ett forskningsprojekt som fångade mitt 

intresse: Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ 

ämnesdidaktisk studie1. Projektet bedrivs inom Umeå forskningsmiljö för de 

samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) och studerar alla fyra SO-ämnen i 

förhållande till årskurs 7–9. Kontakt med forskare inom projektet har förekommit men har 

begränsats till denna studies inledande skede. Kontroversiella frågor är vanligt förekommande 

i dagens Sverige och detta kan förmodligen kopplas till politisk polarisering resonerar jag 

baserat på egna erfarenheter. Oavsett förefaller sig undervisningsfrågor rörande dessa som 

särskilt intressanta både ur ett personligt och ett ämnesrelevant perspektiv. Jag har, med detta 

tydliggjort, för avsikt att undersöka angränsande frågor till det nämnda projektets sådana men 

i en gymnasiemiljö då detta ligger i linje med min utbildning och egna intresse. 

Kontroversiella frågor är ”frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar 

i samhället” (Skolverket 2016, 8). Skolverket (2020) menar att frågorna som sådana kan röra 

exempelvis sexism, rasism, heder, sex och våldsbejakande extremism. Att frågorna är 

kontroversiella åsyftar vilken roll dessa tar hos människor, alltså behöver inte samma fråga vara 

kontroversiell i alla sammanhang och bland alla människor. Skolverket gör dock tydligt att i 

förhållande till den svenska skolans värdegrund kan en fråga vara kontroversiell. Dessa 

inledande fraser om vad kontroversiella frågor är syftar till att ge läsaren en omedelbar insyn i 

vad kontroversiella frågor omfattar och på så vis skapa bekantskap med denna uppsats 

viktigaste hörnsten. Vad mer exakt som definierar och skapar kontroversiella frågor är något 

jag som författare återkommer till och diskuterar senare i uppsatsen. 

 Inom ämnet kontroversiella frågor bedrivs det ett antal didaktiska 

forskningsprojekt, enligt Skolverket (Broman, 2019). Projektet som nämndes i första stycket är 

ett av flera sådant forskningsprojekt. Skolverket (2020) menar att kontroversiella frågor leder 

till att starka känslor kommer fram i klassrummet och att dessa känslor baserar sig på situationer 

och erfarenheter. Skolverket menar att det finns vissa metoder för att hantera sådana frågor som 

 
1 Mer om forskningsprojektet: https://www.umu.se/forskning/projekt/kontroversiella-fragor-i-

samhallsorienterande-undervisning-en-komparativ-amnesdidaktisk-studie-/ 
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är gångbara oavsett vilken den precisa frågan är och hänvisar detta vidare till ett stödmaterial 

(se Skolverket 2016).  

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

(Skolverket 2011, 2). På detta sätt inleds stycket saklighet och allsidighet i den gällande 

läroplanen för gymnasiet. I detta innefattas tydligt att även kontroversiella uppfattningar hos 

elever ska ges utrymme att existera i skolan. En relevant fråga att ställa sig är hur detta i 

praktiken fungerar alltså hur eleverna upplever att kontroversiella uppfattningar hanteras i 

undervisningen. 

Ofta betonas läraren, undervisningen, teoretiska resonemang eller 

policydokument som centrala i studier av kontroversiella frågor (jfr. Bruen 2016; Larsson 2019; 

Ljunggren & Unemar Öst 2010; Flensner 2019; Tryggvason 2018) vilket ger gott utrymme att 

placera denna studie i en kontext. Med detta i åtanke intresserar sig denna studie för elevers 

perspektiv och erfarenheter av undervisning i kontroversiella frågor i första hand, och sätter 

därmed läraren, undervisningen, teoretiska resonemang och policydokument i andra hand. 

Detta val motiverar jag med att elevernas erfarenheter och kunskaper är det centrala målet med 

den svenska skolan och på så vis fokuserar denna studie på vad undervisningen leder till i 

undersökta fall. Studiens teoretiska grundantagandena bör utgå från liknande eller samma 

principer som en studie med fokus på förslagsvis lärare för att behålla sin koppling till fältet. 

När lärare har studerats användes kvalitativa intervjuer av Bruen et al. (2016) för att studera 

och utvärdera undervisningsmetoder och upplevelser kopplade till kontroversiella frågor. 

Ásgeir Tryggvason (2018) har även använt kvalitativa intervjuer med lärare för att studera 

politiska konfliktlinjer och hur dessa relaterar till agonistiska förhållningssätt kring 

kontroversiella frågor i klassrummet. Detta talar om styrkan i kvalitativ metod för att studera 

ämnet med fokus på erfarenheter av undervisning. 

Studier av elever förekommer inom didaktisk forskning, exempelvis innehåller 

Flensner (2019), ICCS 2016 (Skolverket 2017) respektive Ljunggren och Unemar Öst (2010) 

detta. Karin Flensner studerar detta via observationer och intervjuer med fokus på undervisning 

medan Carsten Ljunggren och Ingrid Unemar Öst använder elevenkäter med fokus på 

kontroversiella frågor i skolan i stort. ICCS 2016 är en stor internationell studie över 

medborgarskap och demokrati som i första hand fokuserar på elever, enligt Skolverket (2017). 

Den metod som ICCS använder är kvantitativ och i huvudsak används enkätundersökningar för 

att undersöka elevernas kunskaper och värderingar. Vilket medger att det i min studie är en 

rimlig utgångspunkt att elever kan studeras inom ramen för fältet på ett etiskt sätt. 
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Summerande avser denna studie att ge eleverna det huvudsakliga utrymmet i 

studien och att utforska erfarenheter på liknande sätt som tidigare har gjorts av forskare i 

förhållande till lärare. Denna studies fokus på eleven innebär att det är nyskapande perspektiv 

som utforskas, med grunden i etablerad forskning om kontroversiella frågor i undervisning. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av kontroversiella frågor 

i samhällsundervisning. Erfarenheterna analyseras med utgångspunkt i teorier om 

kontroversiella frågor, syften med undervisning samt agonism och hegemoni. 

Frågeställningarna nedan konstrueras på sådant sätt att de var och en korresponderar mot ett 

visst teoretiskt kapital och omfattar likväl analytiska och deskriptiva dimensioner, mer om detta 

när frågeställningarna har presenterats. 

1. Vilka erfarenheter av konkreta kontroversiella frågor och undervisning 

framkommer i elevers utsagor? Hur förhåller dessa sig till etablerade definitioner 

och distinktioner av kontroversiella frågor? 

2. Hur överensstämmer elevers erfarenheter av lärarpraktiker och idealföreställningar 

av dessa med etablerade undervisningsstrategier? 

3. Vilka syften med undervisning i kontroversiella frågor framkommer i elevernas 

utsagor? 

4. Hur värderar eleverna sin egen utbildning i kontroversiella frågor och hur förhåller 

sig detta till politisk agonism och hegemoni?  

Varje frågeställning har ett korresponderade temata i denna studie. Dessa temata utgör en 

ambition att skapa tydlighet i relationen mellan studiens syfte och frågeställning, teori, metod 

samt resultat, analys och diskussion. (se 3.1 Strukturerande teori).  

 

1.2 Avgränsningar  

En betydande del avgränsningar som är nödvändiga och relevanta för denna studie har gjorts 

tydliga i inledningen. Det är elevers erfarenheter och utsagor som ställs i centrum här varav de 

vanliga ämnena lärare, undervisning, teori och policydokument sätts i andra hand. Ett 

nödvändigt förtydligande är att studien inte gör anspråk på att återge situationer som 

framkommer i empiri på ett neutralt sätt då denna utgår från elevers redogörelser. Vidare bör 

det även tydliggöras att studien inte kommer att lägga fokus på partikulära uppfattningar i 

kontroversiella frågor och huruvida elever har sådana.  
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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel genomgås tidigare didaktisk forskning om kontroversiella frågor. I skrivande 

stund är det ett relativt populärt och växande ämne. Ofta betonar forskningen ett lärarperspektiv 

vilket ger utrymme att placera denna studie i en kontext som öppnar för studiens relevans 

samtidigt som den utgör en tydlig bakgrund. Detta då de teoretiska grundantagandena kan utgå 

från liknande eller samma principer som en studie med fokus på lärare. Inledande presenteras 

studier med fokus på styrdokument vilket stegvis övergår till konkret undervisning med fokus 

på främst lärare, men även delade elevfokus förekommer i de utvalda studierna. Studier som 

har ett delat elevfokus har särskilt lyfts fram utifrån relevans i förhållande till denna studie. 

 Anna Larsson (2019) skriver om kontroversiella frågor i läroplaner för årskurs 7–

9 utifrån ett läroplanshistoriskt och ämneskomparativt perspektiv. Vad detta konkret innebär är 

att formuleringar av SO-ämnen i läroplaner som varit aktuella mellan 1967 och 2017 studeras. 

Med SO-ämnen avses samhällskunskap, religion, historia och geografi. En genomgående trend 

som Larsson finner är att läroplanernas fokus skiftar från lärares undervisning till elevers 

lärande. De äldre läroplanerna menar Larsson tar vara på tanken om objektivitet i 

undervisningen för att i senare läroplaner skifta mot konfliktperspektiv. De äldre planerna ser 

formuleringen av kunskap som politiskt laddad och ställningstaganden uppmanas medan de 

senare planerna innebär en kritiskt granskande ansats där pluralitet i perspektiv och värdeetiska 

diskussioner uppmanas, enligt Larsson. Författaren menar även att samhällskunskap ges ett 

särskilt förhållande till samhällsproblem då det anses ligga i ämnets syfte att behandla sådana. 

Vidare hävdas dessa frågors relevans för både innehåll och som didaktiskt verktyg. Att elever 

ska få pröva argument och åsikter genom diskussion av samtalsfrågor i mötet med andra är en 

del av nuvarande läroplan och kopplas till demokratiträning, enligt Larsson. Huruvida dessa 

samhällsfrågor ska betraktas som kontroversiella frågor eller inte framgår inte tydligt menar 

författaren. Detta stipulerar en viktig kontext och bakgrund till min egen studie då Larsson 

betraktar vilka ramar för undervisningen som finns. Att förändringen i läroplaner riktar sig mer 

mot elevers lärande och pluralitetsbetonande undervisning utgör en mjuk avgränsning i vad 

denna studie kan förväntas finna. Det talar även för relevans i att betrakta det från detta 

avvikande. 

Göran Morén (2017) studerar i sin licentiatavhandling samhällsfrågor inom ramen 

för samhällskunskap i gymnasieskolan med en didaktisk utgångspunkt. Morén (a.a., 25–27) 

baserar begreppet samhällsfrågor på läroplanernas formuleringar och menar att begreppet kan 

ha en funktion som svar på de didaktiska frågorna vad och hur, alltså relaterat till innehåll och 
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undervisningsmetod. Samhällsfrågor som sådana definieras aldrig precist av Morén, då syftet 

är att undersöka just hur begreppet används och förstås, men Morén menar att det är frågor som 

rör samhället. Författaren menar dock att kontroversiella frågor utgör en del av 

samhällsfrågorna därmed har en plats i samhällskunskapsämnet (a.a., 66). Morén (a.a., 58–59) 

menar att lärare har en viss förtrogenhet med begreppet, men att det inte verkar ha några 

särskilda didaktiska implikationer för lärarna. Enligt Morén verkar lärarna ha en svag bild av 

vad samhällsfrågor avser trots att det används för att beskriva egen undervisning. Detta berör 

förståelse av kontroversiella frågor och didaktiskt tänkande i denna studie och har relevans för 

hur de didaktiska frågorna om hur lärare undervisar och varför kontroversiella frågor används 

besvaras. 

Bruen et al. (2016), samtliga forskare vid Dublin City University, har studerat hur 

bekväma irländska lärare är med att undervisa i kontroversiella frågor och hur detta påverkas 

av användningen av en särskild metod. Den metod som Bruen et al. undersöker är SAC 

(Structured Academic Controversy) som går ut på att eleverna samlas i mindre grupper och 

diskuterar frågor utifrån fler än ett perspektiv. Syftet med metoden uppges vara att eleverna ska 

betrakta och överväga olika argument kring en fråga utan att målet är att vinna en 

argumentation. Studien använder en kvalitativ metod där lärare besvarar ett antal öppna frågor 

i textformat. Bruen et al. finner att de studerade lärarna frekvent kommer i kontakt med 

kontroversiella frågor och att de känner sig obekväma och illa förberedda att hantera dessa i 

vissa situationer. Trots vissa begräsningar i metoden menar lärarna att SAC är användbart för 

undervisning i kontroversiella frågor då metoden utvecklar fler perspektiv hos eleverna. 

Studiens irländska ursprung ger en viss indikation för huruvida resultaten är applicerbara på en 

svensk kontext men likheter kan trots ursprunget finnas. Bruens et al. studie undersöker 

erfarenheter med kvalitativ metod och sätter därmed den egna studiens metod kopplad till 

frågeställning i kontext. 

Karin Flensner (2019) undersöker kontroversiella frågor i undervisning om 

Mellanöstern. Detta görs genom en etnografisk triangulerande metod där undervisning 

observeras och lärare respektive elever intervjuas. Flensners studie genomförs med en 

ämneskomparativ ansats där undervisning i samhällskunskap och religionsämnet jämförs. 

Studiens kvalitativa föresats begränsar vilka generella slutsatser som kan dras, menar Flensner, 

varav endast det partikulära betonas. Lärarna i Flensners studie undviker att behandla frågor 

som de uppfattar sig ha begränsad kunskap om och som kan leda till starka känslomässiga 

reaktioner. Detta knyter Flensner till tidigare studier där lärare undviker frågor som de uppfattar 
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som kontroversiella. Detta uppfattar eleverna, som Flensner intervjuat, som att lärarna är 

konfliktundvikande, eller möjligen konflikträdda, vilket lärarintervjuerna ger stöd för. Inom 

samhällskunskapen betonas formella institutioner och regelverk för konflikthantering ofta 

istället för mellanmänsklig konflikthantering, menar författaren. Flensner redogör för en 

situation då undervisning om islam upplevs som essentialiserande av elever då kopplingen 

mellan islam och terrorism görs utan vidare problematisering. Eleverna ska under lektionen ha 

varit tysta och inte uttryckt problem de uppfattat i kopplingen, trots att de upplevt frågan som 

mycket kontroversiell. Flensners studie framstår som en god förebild för min egen studie då 

denna på ett mångsidigt sätt studerar undervisning om kontroversiella frågor. Metodologiskt är 

Flensners studie ett uttryck för att det inte är okonventionellt att studera elevers utsagor på 

ämnet, vilket får anses vara ett viktigt medgivande för den egna studien. Att som Flensner gör, 

att använda en tredelad metod, är slagkraftigt då det skapar en bred och mångsidig empiri och 

vore önskvärt även för denna studie. 

Ljunggren och Unemar Öst (2010) studerar kontroverser i undervisning utifrån 

inre och yttre kontext, där kontroverser relateras direkt till kontroversiella frågor och konflikter. 

Med yttre kontext avses här vilken kontext i samhället den partikulära skolan befinner sig i, 

medan inre kontext avser den mellanmänskliga relationen mellan lärare och elever. Studien 

utforskar lärares förmåga att hantera kontroverser utifrån både lärar- och elevperspektiv. En 

viktig slutsats i Ljunggren och Unemar Öst (a.a., 38–39) är att lärares kommunikationsstrategier 

är viktiga för om undervisningen blir frigörande ett repressiv, alltså där elever upplever sig ha 

möjlighet att uttrycka sina uppfattningar eller ej. Kommunikationsstrategier exemplifieras av 

författarna med förmedlande stil där läraren förmedlar information och en stil där läraren och 

eleverna för en dialog kring frågorna. Huruvida dessa fungerar frigörande eller repressivt uttalar 

sig inte författarna om. Ljunggren och Unemar Öst menar vidare att hur lärare hanterar 

kontroverser är av hög relevans för huruvida elever upplever att de har möjlighet att uttrycka 

sina åsikter i klassrummet. Inom ramen för denna studie har detta särskild relevans då 

Ljunggren och Unemar Östs studie delvis fokuserar på elevers upplevelser av lärares strategier 

för att hantera kontroversiella frågor samt vilka effekter hanteringen får på eleverna.  
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3. Teori  

Detta kapitel utgörs av tre delar som beskriver studiens struktur i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Den första delen utgörs av den didaktiska grunden och förklaringen av hur 

studien kopplar frågeställningarna till teori och metod. Den andra delen utgörs av teori kopplat 

direkt till kontroversiella frågor och består konkret av definitioner och distinktioner. Denna 

teori utgör grundstenen för hela studien och spelar givetvis en betydande roll för alla fyra 

frågeställningar men är främst kopplad till den första frågeställningen. Den tredje delen betonar 

teori med en tydlig allmändidaktisk eller samhällskunskapsdidaktisk förankring och berör 

strategier för undervisning i kontroversiella frågor, syften med undervisning i kontroversiella 

frågor samt politisk agonism och hegemoni. Denna tredje del kopplas till övriga tre 

frågeställningar och utgör alltså en betydande grund för studiens analyser.  

 

3.1 Strukturerande teori  

Strukturen på uppsatsen bör ta sin utgångspunkt i en inom fältet didaktik bekant och 

väletablerad form. En sådan struktur bör även ta sin grund i hur undervisningsverksamheten 

kan avbildas schematiskt menar jag då detta underlättar överskådlighet. En sådan schematisk 

struktur formuleras av Stefan Hoppman (1996, 201–202) med utgångspunkt i Wolfgang Klafkis 

didaktik och innehåller i huvudsak tre dimensioner: Innehåll, eleverna och läraren. En vanlig 

ytterligare dimension som didaktik tar upp är målet och syftet med undervisningen (a.a. 202; 

Klafki 1996, 219; Lindström & Pennlert 2015, 27–28; Jank och Meyer 1996, 17–18) och detta 

representeras ofta med frågan varför (?). Sammanfattningsvis används de didaktiska 

dimensionerna Innehåll, Läraren, Syftet/målet och Eleverna för att strukturera intervjuerna 

samtidigt som dessa korresponderar tydligt mot studiens teori och ger en utgångspunkt för 

analysdelen. Dessa fyra dimensioner korresponderar även tydligt mot studiens frågeställningar. 

Dimensionerna benämns nedan som temata för att tydligare betona deras strukturbärande syfte 

i fortsättningen. Förhållandet mellan tema, frågeställning, metod och teori illustreras i tabellen 

nedan. 
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Tabell 1. Studiens 4 temata  

Didaktisk 

dimension 

Frågeställning Metodstruktur 

Intervjuer 

Teoretisk 

struktur 

Tema 1: 

Innehåll (Vad?) 

1. Vilka erfarenheter av konkreta 

kontroversiella frågor och 

undervisning framkommer i 

elevernas utsagor? Hur förhåller 

dessa sig till etablerade 

definitioner och distinktioner av 

kontroversiella frågor? 

Vilka 

kontroversiella 

frågor? 

Hur påverkar 

frågorna? 

Hur avslutas 

frågorna? 

Kontroversiella 

frågor:  

Definitioner: 

Stradlings 

Deardensk och 

Europarådets. 

Distinktion: 

Hess 

Tema 2: 

Läraren (Hur?) 

 

2. Hur överensstämmer elevers 

erfarenheter av lärarpraktiker 

och idealföreställningar av dessa 

med etablerade 

undervisningsstrategier? 

 

Vilka strategier 

använder 

läraren? 

Vilka strategier 

borde lärare 

använda? 

Stradlings 

strategier för 

undervisning i 

kontroversiella 

frågor 

 

Tema 3: 

Syfte/Mål 

(Varför?) 

 

3. Vilka syften med undervisning 

i kontroversiella frågor 

framkommer i elevernas 

utsagor? 

 

Har 

undervisningen 

i KF framstått 

som planerad? 

Vilket syfte har 

undervisningen? 

Syften med 

utbildning: 

Aspelin/Biesta 

Tema 4: 

Eleverna 

(Måluppfyllelse?) 

4. Hur värderar eleverna sin 

egen utbildning i kontroversiella 

frågor och hur förhåller sig detta 

till politisk agonism och 

hegemoni? 

Hur påverkas 

elever av 

kontroversiella 

frågor i stunden 

och på sikt? 

 

Agonism och 

hegemoni i 

undervisningen 

(Tryggvason). 
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3.2 Kontroversiella frågor:  

Nedan presenteras tre etablerade och välkända definitioner av kontroversiella frågor som 

kommer att användas för att strukturera och analysera elevernas utsagor om hur de förstår 

kontroversiella frågor och vilka erfarenheter av undervisningen de har. De första två 

definitionerna används parallellt i studien för att närmare undersöka de kontroversiella frågorna 

som framkommer i studien. Europarådets utgångspunkt i definitionen används inte i studiens 

analytiska delar utan har ett annat särskilt syfte. Efter detta presenteras Diana Hess distinktion 

av kontroversiella frågor som tre typologiska nivåer. Dessa kan liknas vid en anatomisk 

distinktion av olika delar inom kontroversiella frågor och relaterad kontext. Distinktionerna kan 

användas för att dels vidare analysera elevernas förståelse av kontroversiella frågor likväl som 

att undersöka vilket fokus undervisningen dessa har genomgått har haft. Denna del kopplas till 

tema 1 och alltså den första frågeställningen i studien.  

 

Definition: Stradlings utgångspunkt  

Robert Stradling (1984) menar i en frekvent citerad artikel att kontroversiella frågor delar upp 

samhället antingen nationellt eller lokalt. Uppdelningen kan även ske i mindre enheter så som 

en skola. Frågorna som sådana förklaras och problemen de leder till erbjuds olika lösningar 

utifrån skilda värdesystem, menar författaren. Stradling ger bland annat exemplen kärnkraft, 

nedrustning samt arbetslöshet och fattigdom på kontroversiella frågor. Kontroversiella frågor 

kan genomgående betraktas som politisk känsliga där starkare polarisering mellan oliktänkande 

grupper leder till att fler frågor blir mer kontroversiella. Detta skeende i sig är något som 

indikerar att konsensus inom den berörda gruppen försvagas. Stradling menar vidare att skolor 

kan påverkas av ett ämnes eller en frågas kontroversialitet på så vis att denna antingen explicit 

eller implicit utesluts ur undervisningen. Stradling menar exempelvis att rektorer ofta 

argumenterar för att ämnet pedofili ska uteslutas eftersom det upplevs som ett för radikalt ämne 

och att det föreställda klassrummet inte är moget för detta. Författaren benämner denna typ av 

fråga som oberörbara frågor (untouchable issues, min översättning), och dessa ses även som 

en del av kontroversiella frågor inom ramen för denna studie. Stradlings perspektiv på 

kontroversiella frågor är tydligt konfliktorienterat och tar till vara på olika gruppers politiska 

och sociala värderingar varav denna syn på kontroversiella frågor kan benämnas som 

sociopolitisk (jfr. Ljunggren, Unemar Öst och Englund 2015, 19–20). I presentationen av ämnet 

har Stradling inget uttalat fokus på frågor som har på förhand givna korrekta svar. De 

kontroversiella frågor som betraktas är samtliga av en typ där olika förklaringsmodeller och 

utgångspunkter kan leda fram till olika svar, vars rimlighet bara ifrågasätts i mötet med andra 
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sådana modeller och utgångspunkter. Alltså behandlar detta synsätt sociala och politiska 

dilemman annorlunda uttryckt. Med detta förtydligat kan en vald del av Stradlings artikel 

användas som en sociopolitisk definition av kontroversiella frågor i denna studie:  

The controversial issues which do tend to pose serious problems for the teacher are those on which 

society at large (or the local community, or even the school itself) is clearly divided and for which 

different groups offer conflicting explanations and advocate conflicting solutions based on 

alternative values. (Stradling 1984, 121).  

 

Definition: Deardensk utgångspunkt  

Med utgångspunkt i Robert F. Deardens teori menar Michael Hand och Ralph Levinson (2012) 

att kontroversiella frågor är frågor som är oavgjorda, i meningen än ej avgjorda, där mer än en 

motstridig uppfattning är rimlig. Hand och Levinson är menar att om en fråga leder till en 

värderingsdispyt innebär inte detta nödvändigtvis att det är en kontroversiell fråga. Med detta 

har författarnas resonemang en tydlig skillnad mot Stradlings definition ovan eftersom detta 

kräver något mer för att en fråga ska betraktas som kontroversiell. Författarna försvarar sitt 

resonemang med att sidorna i dispyten kan vara ovetande om ett vedertaget och rimligt svar på 

frågan som behandlas. I detta fall är det inte en kontroversiell frågan utan detta handlar endast 

om att parterna hamnar i en dispyt baserad på otillräckliga kunskaper. Hand och Levinson gör 

även tydligt att bara för att dispyt saknas kring en fråga i ett sammanhang betyder detta heller 

inte att det ej är en kontroversiell fråga. Detta kan förklaras med att parterna saknar praktisk 

och teoretisk koppling till frågan vilket leder till att de inte blir benägna att komma i konflikt 

över den, menar författarna. Tanken kan illustreras med ett eget exempel: Två filosofer, så som 

John Rawls och Robert Nozick, är betydligt mycket mer benägna att komma i konflikt om hur 

ett rättvist samhälle ska fungera än två asbestsanerare utan intresse för samhällsfilosofi. Följden 

av detta, med författarnas resonemang, är att frågans kontroversialitet inte skiftar utan endast 

huruvida denna leder till dispyt. Hand och Livsinson menar även att lärare kan delta i en 

klassrumsdiskussion om kontroversiella frågor, då det är givet på förhand att inget svar är det 

enda korrekta. De menar att detta ger förutsättningar för en diskussion på likvärdiga villkor, 

även om läraren mer sannolikt har en mer välgrundad uppfattning i frågan. Summerande är 

detta en explicit epistemologisk uppfattning om vad en kontroversiell fråga är. Frågorna är 

skilda från människorna som kan tänkas diskutera dessa då människors reaktioner inte avgör 

huruvida frågan är kontroversiell. En kontroversiell frågan har alltså fler än ett möjligt svar. En 

epistemologisk definition kan stipuleras med ett citat av Robert F. Dearden: ”contrary views 

can be held on it without those views being contrary to reason” (Hand & Levinson 2012, 618) 

där ”it” avser en kontroversiell fråga.  
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Definition: Europarådets utgångspunkt  

I inledningen presenterades Europarådets definition av kontroversiella frågor i Skolverkets 

översättning: ”Frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar i samhället” (Skolverket 

2016, 8). I detta undervisningsstöd framtaget av Europarådet, och översatt av Skolverket, ses 

kontroversiella frågor med stor bredd och berör likväl religiösa motsättningar samt miljöfrågor 

och radikalisering av ungdomar. Frågorna ses ej som statiska utan tvärtom som föränderliga 

över tid och att dessa är lokalt betonade. Skolverket hävdar även att nästan alla frågor kan bli 

kontroversiella. Europarådets definition, så som den presenteras av Skolverket, är tydligt en 

funktionell definition då denna tar till vara på vilken påverkan kontroversiella frågor har på 

människor och inte vad i sig som utmärker det kontroversiella. Definitionen har dessutom 

väldigt lite avgränsning. Risken med denna typ av definition är densamma som när funktionella 

definitioner används rörande religion. Definitionen blir då för bred och omfattar därmed frågor 

som inte faktiskt är kontroversiella eller i parallellen företeelser som inte är religion (jfr. 

Lindgren, 2009, 27–28). Då denna definition har mycket svaga avgränsningar och i vidare 

mening gör en kontroversiell fråga direkt synonym till en fråga som det förekommer en dispyt 

runt ges denna inte samma teoretiska vikt som Stradlings eller den Dearden-grundade 

definitionen. Dessutom är definitionen är inte vetenskaplig utan praxisorienterad för skolan, 

varav dessa brister är en kritik av en möjlig användning i denna studies kontext snarare än 

undervisningsstödet i sig. Dock används denna definition på två meningsfulla sätt: Genom att 

inledande presentera ämnet på ett lättbegripligt men inte för snävt sätt i denna uppsats och som 

bakgrund under intervjuerna för att säkerställa att eleverna och intervjuaren förstår varandra i 

samtalet om kontroversiella frågor. Mer om detta i metodkapitlet. En notering kan dock göras 

redan här, denna definition är definitivt närmare Stradlings än en Deardenbaserade definition, 

varav en användning av endast denna som introduktion till ämnet bör ses som problematisk i 

sammanhanget.  

 

Distinktion: Hess  

Diana Hess (2009, 37–40) presenterar en distinktion mellan delarna i en kontroversiell fråga 

och därmed hur sådana kan förstås utifrån ett analytiskt perspektiv. Inledande bör dock Hess 

syn på vad en kontroversiell fråga undersökas. ”I define controversial political issues as 

questions of public policy that spark significant disagreement.” (a.a. 37). Med detta citat görs 

två saker tydliga: Dels avser Hess att distinktionen är lämpad för politiska frågor som rör det 

offentligas politik, dels tar Hess en utgångspunkt som ligger betydligt närmare Stradling än 

Hand och Levinson och därmed Dearden. Hess (a.a. 38) framför dock själv att även andra 
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ämnen än det offentligas politik kan innebära kontroversiella frågor så som exempelvis historia, 

naturvetenskap och moralundervisning. Med detta tydliggjort menar jag att även om Hess 

inriktar sig på politiska frågor så är författarens distinktion fullt användbar inom alla dessa 

exempelämnen. Nästa relevanta notering är definitionens likheter med Stradlings definition. 

Detta bör inte ses som problematiskt vilket är tydligt efter att distinktionen presenterats, då 

denna inte på något sätt förhåller sig avig till en Deardensk definition. Efter att ha förtydligat 

detta om Hess utgångspunkt kommer de delar av Hess teori som används i denna studie 

presenteras. 

 Hess (2009, 37–40) distinktion delar upp och sätter kontroversiella frågor i en 

kontext vilket gör frågorna lättare att förstå och analysera. Det första begreppet Hess använder 

är ämne (topic) som avser ett brett ämne som i sig inte är kontroversiellt, Hess exemplifierar 

detta med Irakkriget, Mellanöstern och kärnvapennedrustning. Inget av dessa tre är i sig 

kontroversiellt utan omfattar mängder av möjliga aspekter att lägga fokus på varav vissa kan 

leda till problem och kontrovers, enligt författaren. Hess noterar i sina studier på Irland att lärare 

har inga svårigheter med att identifiera ämnen som innehåller kontroversiella frågor. Det andra 

begreppet är problem (problem) som kan härledas ur ämnet. Huruvida arbetsgivare utnyttjar 

immigranter, tillgång till sociala skyddsnät för immigranter och huruvida barn till immigranter 

behandlas med respekt och vänlighet i skolan. Dessa tre är exempel på problem som identifieras 

inom ämnet immigration av lärare i Hess studie. Problem är alltså inte heller i sig 

kontroversiella frågor även om dessa rör sig närmare sådana egenskaper. Den tredje och sista 

delen i Hess distinktion är frågor (issues) och detta avser just kontroversiella frågor. Inom 

denna del ryms konkreta frågor och förslag som leder till kontrovers. Huruvida en fråga är 

kontroversiell menar Hess att sig kan utgöra en kontrovers då frågors kontroversialitet är 

föränderlig över tid. Hess (a.a., 41) menar att det är frågor som utgör grunden för kvalitativa 

deliberativa samtal, dock menar författaren att ämnen och problem är en fruktbar väg för lärare 

och elever som gemensamt rör sig från ämnen, till problem och vidare till frågor. Detta då 

processen leder till relevant kontext och relevanta kunskaper för en diskussion. Vad Hess menar 

med deliberativ definieras aldrig av författaren varav jag kort presenterar min tolkning av vad 

Hess avser med detta. Jag tolkar detta som en Rawlesianskt grundad syn på deliberativa samtal 

och deliberativ demokrati där kriterier så som att samtalet och beslutsfattandet i sig inte får 

inkräkta på andras grundläggande friheter och rätt att leva sitt liv som de ser passande (jfr. 

Gutman & Thompson 2004, 3–7). Motiveringen bakom tolkningen, förutom att Rawlesianska 

synsätt är väletablerade, är Hess amerikanska kontext. Ur kritisk hänsyn är det dock rimligt att 
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Hess kan utgå från ett europeiskt synsätt grundat i Jürgen Habermas tänkande. Avslutningsvis, 

efter ett större antal förtydliganden och kontextförklaringar, är det begreppen i Hess distinktion 

som är huvudföremålet för denna uppsats och studie, alltså kommer begreppen kontroversiellt 

ämne, kontroversiellt problem och kontroversiell fråga att användas under intervjuerna och i 

analysen av dessa.  

 

3.3 Didaktik  

Nedan presenteras studiens didaktiska teorigrunder. Syftet med benämningen är inte att hävda 

att didaktik är skild från annan teori, eller för den delen inte teori alls, utan tvärtom är syftet att 

accentuera den anförda teorins grunder då didaktik äger en central roll i studien. En viktig 

utgångspunkt för denna del av teorin är Robert Stradlings undervisningsstrategier i 

kontroversiella frågor som beskriver vilka roller lärare kan ta i undervisningen. Denna teori 

används för att strukturera och analysera elevernas erfarenheter av konkret undervisning och 

hur eleverna förstår läraren. Detta kopplas till tema 2 och den andra frågeställningen i studien. 

Aspelin/Biestas syften med utbildning presenteras även nedan i form av fyra begrepp som 

beskriver olika syften med utbildning. Teorin kopplas till elevernas erfarenheter och tolkningar 

av varför undervisning i kontroversiella frågor hålls och fungerar både strukturerande och 

analytiskt. Detta knyts till tema 3 och den tredje frågeställningen i studien. Avslutande 

presenteras Tryggvasons didaktiskt grundade teorier kring agonism och hegemoni. Dessa 

används för att förklara elevernas erfarenheter av hur kontroversiella frågor upplevs och 

påverkar dem. Dessa kopplas till tema 4 samt studiens fjärde och sista frågeställning. 

 

Stradlings strategier  

Utöver att Stradling (1984) stipulerar en välanvänd definition av vad kontroversiella frågor är 

visar författaren i artikeln även på ett antal olika strategier för undervisning i kontroversiella 

frågor. Strategierna avser olika handlanden och beteenden som en lärare kan anta för att hantera 

undervisningen och på så vis antingen accentuera vissa åsikter eller försöka påvisa pluralitet. 

Stradling menar att lärare inte bör använda enbart en enda strategi för att undervisa i 

kontroversiella frågor, tvärtom bör dessa ha en bredd och skicklighet i att använda flera 

metoder. Med detta motsäger sig Stradling exakta regelverk för vilka värderingar och metoder 

som ska användas i undervisning, detta då författaren menar att lärares kompetens och 

möjligheter att undervisa begränsas på ett negativt sätt av detta. I artikeln uttalas fem strategier 

och utöver detta följer en sjätte implicit av resonemanget kring en av de fem strategierna. Den 

sjätte presenteras i Europarådets undervisningsstöd för kontroversiella frågor (jfr. Skolverket 
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2016, 16) som baseras på Stradlings teori. Nedan redogörs för dessa sex strategier där de två 

sista tar stöd i undervisningsstödet.  

Balanserad bild innebär att lärarens roll är att visa olika värderingar och sätt att 

resonera rörande en kontroversiell fråga, denna strategi uppmanas ofta till av makthavare menar 

Stradling (1984). Dock menar författaren att det finns tydliga problem med denna: Vilken är 

balansen ska uppnås och när ska den uppnås? Är det under varje given fråga eller kursen i helhet 

och vilken utgångspunkt ska läraren anta att eleverna har? Bör elevernas existerande 

uppfattningar utmanas för att uppnå balans eller ska balansen ses oberoende dessa? 

Att läraren spelar djävulens advokat innebär att denne ger uttryck för resonemang och 

värderingar som inte är dennes egna på ett övertygande sätt, menar Stradling. Denna strategi 

kan användas för att utmana föreställningar eller åsikter hos elever, enligt författaren. Stradling 

menar att det uppenbart kan blir problem om elever och vårdnadshavare tar advokatens åsikter 

för lärarens egna. Neutral/Objektiv ordförande innebär, enligt Stradling, att läraren endast ger 

uttryck för bekräftade fakta och tar rollen som samtalsledare samt arbetar för att ge eleverna 

möjlighet att uttrycka sina egna åsikter. Stradling menar att denna strategi är vanlig inom 

humanistiska ämnen då lärare anses ha en särskild makt att påverka elevers åsikter inom dessa 

ämnen. Kritiskt framför författaren att denna strategi ofta är svår att upprätthålla och kan leda 

till likväl elevrelations- som trovärdighetsproblem för läraren. Engagerad ansats avser en 

strategi där läraren ger uttryck för sina egna uppfattningar och värderingar då detta kan 

stimulera samtalet. Med detta kan läraren även verka som förebild för hur man kan diskutera 

utifrån sina egna uppfattningar, enligt Stradling. Styrkor som omnämns med denna metod är att 

läraren är genuin vilket öppnar för ett ökat förtroende samtidigt som det möjliggör för eleverna 

att kritiskt resonera kring lärarens föresatser. Stradling uttrycker starka tvivel kring att lärare 

inte skulle förstå att denna metod har vissa begränsningar i tillämpbarhet. Officiell linje innebär 

att lärarens roll begränsas till att förmedla styrdokumentens och relevanta myndigheters 

värderingar i frågorna. Med detta blir läraren en tjänsteman som enbart ska reproducera givna 

åsikter. Denna strategi följer av Stradlings presentation av föregående strategi och innebär att 

de styrkor som finns ovan uteblir, alltså utgår denna från en implicit läsning av Stradling och 

föreslås alltså inte direkt av författaren. Skolverket (2016, 16), som däremot omnämner 

strategin officiell linje explicit, menar att denna kan leda till att eleverna uppfattar sina egna 

åsikter som irrelevanta eller ej önskvärda då socialisationen till den uppfattat rätta åsikten är 

syftet med undervisningen. Strategin allierad innebär att läraren tar parti med en eller några 

elever eller en minoritet mot en större grupp i klassrummet, enligt Skolverket. Skolverket menar 
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att detta kan ge en röst åt svagare grupper samtidigt som risken finns att eleverna upplever att 

läraren favoriserar elever som delar dennes åsikter eller på annat sätt har vunnit lärarens gunst. 

Dessa strategier som Stradling och Skolverket redogör för fungerar 

empirisamlande, som analysverktyg och kategorier för elevernas erfarenheter. Empirisamlande 

verkar de genom att finnas närvarande i intervjuguiden och kan hjälpa eleverna som deltar i 

studien att artikulera sina erfarenheter. Som analysverktyg används dessa för att förklara elevers 

erfarenheter samtidigt som de kan grundlägga en formulerad kritik i relation till elevernas 

utsagor. Studien i sig gör inte anspråk på att dokumentera hur lärare faktiskt har handlat eller 

resonerat utan berör endast elevernas upplevelser och erfarenheter av detta. Som 

kategoriserande fungerar strategierna som en typologi för att sortera vilka strategier eleverna 

upplever och önskar att tas i bruk i klassrummet. Detta innebär alltså att dokumentera hur den 

planerade undervisningen når eleverna i genomförd och upplevd undervisning. Med 

läroplansteoretiskt spörsmål innebär detta att betrakta hur det transformerade stoffet realiseras 

(Linde 2006, 48).  

 

Utbildningssyften: Aspelin/Biesta  

Jonas Aspelin (2015, 35–41) beskriver totalt fyra begrepp som har syftet att beskriva motivet 

bakom utbildning. Tre av dessa baserar sig på Gert Biestas forskning och Aspelin menar att de 

överlappar varandra. Kvalificering beskriver undervisning som syftar till att bereda elever med 

kompetenser som gör att de kan delta som aktiva medborgare i arbetslivet och politiken. 

Socialisering innefattar undervisning med syftet att överföra samhälleliga normer och värden 

och därmed inordna elever i på förhand givna sociokulturella ordningar. Subjektifiering, det 

sista av Biestas begrepp, beskriver Aspelin som utbildning med syftet att skapa utrymme för 

individens frigörelse. Detta är alltså i radikal mening antitetiskt till hur socialisation beskrivs 

då subjektifiering berör idén om människan som en fri och självständig tänkande varelse. Det 

fjärde och sista begreppet är Aspelins eget och benämns existentialisering. Detta begrepp avser 

undervisning med syftet att ge elever förmågor och kunskaper om hur människor möts som 

socialt responsiva varelser. Social responsivitet handlar om att bemöta och uttrycka de sociala 

impulser som människor har, enligt Aspelin, istället för att trycka undan dessa vilket 

förekommer i stora delar av samhället i övrigt. Det senare betecknas asocial responslöshet, 

enligt densamme. Annorlunda uttryckt menar Aspelin att eleverna blir konkreta personer som 

kan interagera istället för abstrakta samhällsvarelser. Dessa fyra kategorier tjänar till att 

beskriva och sortera elevernas uttryck för den undervisning de genomgått i förhållande till teori 
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om syften med undervisning. Detta knyter alltså elevernas erfarenheter till didaktisk teori som 

berör varför-frågan och ger en inblick i hur den abstrakte lärarens undervisning upplevts. 

 

Agonism och hegemoni i undervisning : Tryggvason  

Ásgeir Tryggvason (2018, 13–14) utvecklar i sin doktorsavhandling ett agonistiskt perspektiv 

på samhällsundervisning med syftet att avgöra vilken roll identiteter, känslor och konflikter bör 

ges i undervisningen. Utgångspunkten för detta tas i två olika sätt att idealisera hur politiska 

samtal bör föras nämligen deliberativa och agonistiska ideal. Det deliberativa utgör här en 

bakgrund i teorin då det ej finns avsikt att använda detta begrepp i studiens teori, det bör heller 

ej sammanblandas med Hess användning av begreppet (se sida 12–13). Deliberativa synsätt 

sätter sökande efter konsensus i sakfrågan med rationella medel och samtalsklimatet i centrum, 

enligt författaren, medan agonistiska synsätt placerar identiteter, känslor och konflikter i 

centrum. Författaren kritiserar deliberativa synsätt för att dessa upprätthåller och befäster 

befintliga maktstrukturer och att dessa osynliggör meningsskiljaktigheter samt åsikternas 

koppling till människors identiteter och känslor. Det deliberativa idealen anses alltså leda till 

antagonism. Tryggvason (a.a. 56–61) menar att antagonism innebär att (den politiske) 

meningsmotståndaren görs till en essentialiserad fiende och meningsfränderna görs till 

essentialiserade vänner, enligt Tryggvason. Essentialisering innebär att förstå den andre genom 

en stereotypliknande reduktionistisk bild, alltså en föreställd essens som denne anses ha 

inneboende i sig och som definierar denne. Författaren menar att antagonism driver en kil 

mellan människor av olika (politiska) uppfattningar. Detta då åsikterna inte blir huvudföremål 

konflikter utan däremot utgör idén om den andre, som en essentialiserad fiende, den centrala 

utgångspunkten. En gemenskap mellan människor av samma uppfattning är även ett resultat av 

detta, då dessa ses som essentialiserade vänner, menar Tryggvason. Den egna åsikten ses som 

en del av den egna identiteten medan den andres åsikt ses som en del av dennes identitet. Sett 

ur ett antagonistiskt perspektiv är en människa sammankopplad med sin åsikt i definitiv och 

orörlig bemärkelse, menar författaren. Att möta argument mot sin åsikt är alltså att möta 

argument mot jaget i existentiell mening, menar författaren, och angrepp på den egna åsikten 

förstås som försök att förgöra jaget. Agonism betonar däremot människor som skilda från sina 

åsikter, samt att åsikter är flytande och föränderliga över tid, enligt Tryggvason. Denna framstår 

som en antites till det antagonistiska. Utifrån statsvetaren Chantal Mouffes förståelse av 

agonism menar Tryggvason att agonism är ett sätt att hantera antagonismens icke-demokratiska 

förgöra-den-andre-grundtanke. Agonism är alltså ett synsätt som lägger fokus på åsikterna, 

konflikterna, vilka känslor som finns inblandade och hur detta relaterar till människors 
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identiteter. Författaren lyfter fram ett citat av Mouffe som kan verka illustrerande för hur denne 

ser på agonismen: ”My understanding of agonistic relationships is that it is sublimated 

antagonism” (Mouffe i Tryggvason 2018, 60). 

En avslutande del ur Tryggvasons (2018, 105) teori rör hur diskussioner avslutas 

(passande nog). Tryggvason redogör för två möjliga utgångar: konsensus och hegemoni. 

Konsensus innebär att partnerna kommer fram till ett resultat som samtliga kan acceptera. Detta 

utgör en del av det deliberativa som Tryggvason kritiserat (se ovan). Ett problem som 

identifieras i detta är att värdefrågor kan vara mycket svåra att nå konsensus i, då gemensamma 

nämnare inte nödvändigtvis finns. Det andra alternativet hegemoni innebär att parternas konflikt 

och meningsskiljaktighet artikuleras explicit men inget gemensamt svar på konflikten utkrävs. 

Alltså att brist på lösning är acceptabelt avslut. Tryggvason menar dock att detta kan bli 

otillräckligt i klassrummet och reserverar sig något mot detta som ett idealmål för 

meningskonflikter i undervisning. Detta är en klart problematisk situation utifrån Tryggvason 

då detta innebär att teorin som används inte uppger att det finns några bra metoder för avslut i 

kontroversiella frågor, något som i sig kan ses som talande för frågornas egenskaper eller 

situationerna de behandlas i. 

 Denna avhandling utgör ett viktigt teoretiskt grundantagande om hur 

kontroversiella frågor kan förstås, särskilt kopplat till den sista frågeställningen. Detta då 

Tryggvason målar upp en rationalistisk deliberativ syn och en konflikt- och identitetsorienterad 

agonistisk syn som kan användas för att förstå samtal om kontroversiella frågor som eleverna 

upplevt. Dessa korresponderar mot antagonistiska respektive agonistiska perspektiv som 

förklarar känslomässiga reaktioner och konflikt. Även hur konflikter artikuleras och på vilket 

sätt identiteter kopplas till åsikter utgör en relevant dimension för studien som denna teori 

knyter an till. Avslutningsvis är även hur konflikter avslutas en intressant dimension att betrakta 

utifrån denna teori. Detta kopplas i studien till vilka erfarenheter eleverna har av effekterna av 

undervisning i kontroversiella frågor. Perspektiv kan anläggas både kortsiktigt och långsiktigt, 

alltså både i den konkreta undervisningens genomförande och i hur eleverna upplever sig 

påverkade på sikt. Konkret kopplas detta främst till tema 4 men även i viss mån till tema 1 

rörande avslutandet på samtal och konflikter om kontroversiella frågor. 
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4. Metod 

Metodstruktur 

Under 3.1 Strukturerande teori berörs studiens grundläggande struktur utifrån didaktiska 

dimensioner där frågeställningar, teori och metod vävs samman. Teorin ligger till grund för den 

empirigenererande metoden likväl som den senare analytiska metoden och detta kategoriseras 

utifrån fyra temata som återfinns likväl i intervjuer, analys och diskussion.  

 

4.1 Vetenskapsteoretiska grundantaganden  

För att generera empiriskt material som fångar elevers utsagor om hur de förstår kontroversiella 

frågor och undervisning i detta finns ett antal möjliga metodologiska vägar. Men föregående att 

detta vägval presenteras bör studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt göras tydlig. 

 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008, 13–18) diskuterar inledande den 

positivistiska vetenskapssynen och framför att olika perspektiv på kunskap som innebär att en 

antingen kan rikta frågorna mot en föreställd objektiv verklighet eller människors enskilda eller 

delade livsvärldar. Alvesson och Sköldbergs kritiserar idén om den objektiva verkligheten där 

forskaren inhämtar och analyserar givna fakta och benämner detta som empirism. Denna 

kopplas till en särskild form av kvantitativ forskning inom samhällsvetenskap. De förordar 

istället en vetenskapsteoretisk grundsyn som innebär att forskningen genererar empiri och 

kunskap. Detta innebär att forskaren skapar och tolkar det material som framkommer i studien 

och kopplas till kvalitativa metoder. Detta är givetvis en förenkling av ett mer komplicerat 

vetenskapsteoretiskt resonemang, men Alvesson och Sköldberg illustrerar två polärt motsatta 

synsätt på vetenskap. Då denna studie fokuserar på människors enskilda och delade livsvärldar 

i form av erfarenheter framstår det som ett rimligare alternativ att rikta sig mer mot kvalitativa 

metoder. Avslutande innebär detta att denna studie utgår från att forskningen kan försöka skapa 

meningsfulla förståelser och tolkningar av en omvärld som endast kan observeras genom 

mänsklig subjektivitet. Jag som författare anser att en förnuftig utgångspunkt är att jag inte kan 

mäta människors erfarenheter men jag kan tolka dessa med en kvalitativ metod.  

 

4.2 Empirigenererande metod  

Nedan redogörs för vilka metodval och etiska överväganden som gjorts i studien. Den sista 

delen av kapitlet utgörs av en genomgång för hur det konkreta urvalet av deltagare och hur de 

intervjuer som nedan motiveras genomfördes samt metodkritik.  
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Intervju och fokusgrupp  

Inom kvalitativ forskning finns det enligt Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, 8–9) en rad 

olika metoder som mer eller mindre kan kategoriseras inom tre kategorier: Att fråga människor, 

att vara med och titta på människor respektive att läsa texter och se på bilder. Då denna studie 

syftar till att undersöka elevers erfarenheter och uppfattningar om kontroversiella frågor och 

relaterad undervisning måste metoden undersöka uttryck för dessa. En väg kan vara att 

observera hur elevers erfarenheter och uppfattningar uttrycks i handlingar i kontroversiella 

frågor, exempelvis i ett klassrum. Ett problem med detta är hur observatören ska kunna vara på 

plats just när en kontroversiell fråga behandlas. Ett annat problem är att det inte finns några 

tydliga belägg för att elevers uppfattningar eller erfarenheter kommer i uttryck i observerbara 

handlingar (jfr. Flensner 2019, 95). Att läsa texter eller se på bilder förutsätter att det finns ett 

genererat material som denna studie har tillgång till, vilket leder till ett cirkelresonemang. 

Återstående är att fråga människor, vilket förefaller sig rimligt för forskning som rör 

människors erfarenhet och uppfattning. Detta innebär att föra samtal, vilket gör att den metod 

denna studie kommer att använda för att generera ett material är en kvalitativ intervjumetod. 

 Ahrne och Svensson (a.a. 37–39) menar att det förekommer en rad olika 

indelningar av kvalitativa intervjutyper, exempelvis strukturerad och ostrukturerad intervju, 

men underkänner kategoriseringarna då de flyttar fokus från det huvudsakliga. Författarna 

menar det centrala är att den som utför och redogör för studien beskriver hur hen har gått till på 

ett tydligt och meningsfullt sätt. De beskriver vidare en intervjuform som innebär att 

intervjuaren utgår från en rad frågeställningar som kan anpassas och ställas i olika ordning 

beroende på intervjun. Författarna menar att detta skapar goda förutsättningar för att nyansera 

och bredda samtalet. Då denna studie intresserar sig för nyanserna i elevernas utsagor rörande 

kontroversiella frågor framgår detta som ett attraktivt val. För att generera ett material där de 

olika intervjuerna kan jämföras utgår intervjuerna från fyra temata. De fyra temata innehåller 

frågor som med varierande sätt eller ordning kan ställas för att undersöka temats innehåll. Se 

Bilaga 1 för operationaliseringen av de fyra temata. Dessa fyra intervjutemata är även knutna 

till studiens teoretiska struktur och dess fyra temata (se 3.1 Strukturerande teori). 

 Ahrne och Svensson (a.a., 81–82) beskriver att intervjumetoden fokusgrupp kan 

användas för att ge fler perspektiv utrymme och ge deltagarna användning av varandras utsagor. 

Skillnaden mot enskilda intervjuer beskrivs som tämligen små då samma utmaningar är 

relevanta i förhållandet mellan studiens ämne och deltagarna. En skillnad som kan nämnas är 

förstås huruvida flera deltagares närvaro påverkar svaren och på vilket sätt. Kan detta resultera 
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i självcensur eller blir närvaron av flera deltagare en tillgång? Huruvida självcensur och 

kontroversialitet relaterar till varandra i sammanhanget är oklart, men möjligheten medges att 

det kan vara kontroversiellt att prata om kontroversiella frågor (jfr. Hess 2009, 113–114). Ett 

argument för att använda fokusgrupper som metod är att detta knyter närmre an till den 

kontexten undervisande lärare befinner sig i vanligen då enskild undervisning inte är norm i 

den svenska skolan. Även möjligheten att deltagare endast kan tänkas ställa upp i denna form 

finns då enskilda intervjuer kan upplevas skrämmande eller otrygga. Enskilda intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer ses som likvärdiga alternativ för att besvara studiens frågeställning. 

 

Forskningsetiska övervägningar  

Med utgångspunkt i metoden finns framför allt tre forskningsetiska punkter att diskutera. Den 

första är de forskningsetiska principernas inverkan på studien, den andra är vilka etiska problem 

som finns med intervju som metod och den tredje är vilka etiska problem som finns med att 

intervjua elever i den svenska skolan. 

De forskningsetiska principernas fyra huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet innebär att den som studeras inom ramen för studien ska göras medveten 

om detta och informeras om att denne deltagande och studiens syfte. Samtyckeskravet innebär 

att deltagare i studien måste ge sitt samtycke innan de studeras och att de har möjligheten att 

avbryta sitt deltagande i en pågående studie. Konfidentialitetskravet syftar på att deltagarna i 

studien ska hållas anonyma i rapporteringen om studien. Idealt ska ingen kunna lista ut vem 

som svarat på frågor i studien. Detta kan dock vara problematiskt när särskilt partikulära och 

möjligen unika situationer betraktas, vilket skapar överväganden för forskaren att ta ställning 

till. Om sådana fall uppkommer avser jag att i denna studie placera deltagarens intresse och 

trygghet i första hand. Nyttjandekravet innebär att den empiri som genereras endast får 

användas till det avsedda syftet och inte exempelvis kommersiella ändamål. Denna studie, likt 

all samtida etiskt försvarbar forskning, har givetvis för avsikt att följa dessa fyra krav. 

 Intervjuer som metod innebär att forskaren placerar sig och deltagarna i en 

hierarkisk maktstruktur (Ahrne & Svensson 2015, 28–30, 44). Positionen både som forskare 

och intervjuare innebär en placering i en överordnad position. Givetvis kan andra strukturer 

finnas på plats som påverkar denna maktordning exempelvis kön, ålder, klass, sexualitet och 

etnicitet. Medvetenhet om detta som forskare är viktigt då den egna förmågan att påverka 

deltagarna kan förändras under intervjuförhållandena. Om forskaren påverkar deltagare på ett 
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oreflekterat sätt kommer detta att påverka vilka svar som formuleras och utelämnas i studien. 

Alltså kan detta radikalt förändra och påverka vilken empiri som intervjun genererar, vilket 

måste visas hänsyn under genomförandet av intervjuerna och tolkningen av dessa. 

 Ahrne och Svensson (a.a., 68–69) menar att det är nödvändigt att inkludera barn 

och ungas perspektiv i forskningsfrågor även om detta kan innebära vissa etiska problem. 

Författarna gör tydligt att barn är den som är mellan 0 och 18 år gammal och denne skyddas 

särskilt i Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:46). Lagen gör 

tydligt att barn äldre än 15 år kan ge sitt samtycke till att delta i en studie om denne förstår vad 

detta innebär. Detta öppnar dock för etiska tvistigheter om hur denna fråga besvaras, varav 

myndiga deltagare är att föredra i denna studie. Även om deltagarna är myndiga finns det en 

relevans i att utforska vilka implikationer för studien det ger att intervjua barn, då en elev som 

läser sista året på gymnasiet endast har tagit ett par kliv in i vuxenvärlden. Ahrne och Svensson 

(a.a., 73–74) menar vidare att kvalitativa intervjuer inte bör utformas essentiellt annorlunda 

med hänsyn till att barn intervjuas då det trots allt är samma asymmetriska maktrelationer som 

står i centrum. Dessa gör dock tydligt att forskningsproblemet har hög relevans för huruvida 

barn ska intervjuas. Författarna menar att det krävs en särskild medvetenhet om barn förstår 

frågorna i intervjun. Inom denna studie tas dessa resonemang i betraktande och som författare 

menar jag att forskningsfrågan har hög relevans för barn som skolelever. Summerande citeras 

Ahrne och Svenssons mening att varje intervjusituation egenart ger tydliga följder:  

Med ett sådant synsätt får inte bara ålder betydelse, utan även andra likheter och olikheter 

avseende individuella, sociala och/eller kulturella bakgrunder, däribland kön, etnicitet, 

språk/verbal och kognitiv förmåga, utseende, funktionalitet och familjesituation. (Ahrne 

& Svensson 2015, 74)  

 

Empiri och urval  

Enligt ovan bör studiens genomförande redogöras för på ett tydligt sätt och dessutom bör även 

urvalsprocessen klargöras. Rörande urval menar Ahrne och Svensson (2010, 39–42) att om en 

intresserar sig för elever i svensk skola så måste urvalet omfatta just elever i svensk. Av detta 

är populationen elever med erfarenhet av kontroversiella frågor och urvalet begränsas till elever 

som möter det etiska kriteriet om ålder. I förhållande till detta beslutade jag mig att söka efter 

elever som har mer snarare än mindre erfarenhet av samhällskunskapsundervisning, då detta 

talar för högre empirisk relevans i förhållande till syfte och frågeställning. Frågan precis vilken 

skola återstår dock att besvara. Jag har god kontakt med en rektor och ett antal lärare vid en 

gymnasieskola i Västerbottens inland, vilket öppnar för möjligheter att nå deltagare i studien. 
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Via mail tog jag kontakt med den bekanta rektorn vid skolan. Denne satte mig i kontakt med 

ämnesansvarige för samhällskunskap på skolan vilket ledde vidare till två lärare med mindre 

klasser där samtliga elever i båda grupperna ville ställa upp som deltagare. Båda dessa lärare är 

för mig sedan tidigare kända men inte utvalda på grund av denna bekantskap. 

Totalt genomfördes sju intervjuer varav sex enskilda intervjuer och en 

fokusgruppsintervju med 3 deltagare. En intervju uteblev på grund av sjukdom. Deltagarna 

informerades föregående intervju om de forskningsetiska kriteriernas innebörd och att jag avsåg 

spela in intervjuerna och föra eventuella anteckningar vid behov. Efter detta gav samtliga 

deltagare samtycke till intervju och medverkande i studien. Tre deltagare hade dock villkoret 

att få genomföra intervjun som fokusgrupp vilket en förutseende planering möjliggjorde utan 

komplikationer. Efter detta visade jag en kortare Powerpoint där jag förklarade kontroversiella 

frågor för att vara säker på en gemensam utgångspunkt i intervjun (se Bilaga 2). Detta då det 

inte framgår som en självklarhet att deltagarna är insatta i begreppet kontroversiella frågor och 

vad detta avser. Risken som bedömdes är att utan genomgången kan ordet kontroversiell bli 

vägledande och därmed leda deltagarna mot situationer där konflikt och motsättning uppstått, 

snarare än frågor som kan ligga till grund för detta. Efter detta gavs deltagarna en mall över de 

fyra temata (se tabell 1, sida 8) som stöd för att strukturera sina tankar och redogörelser samt 

att undvika överraskningar. Intervjuerna genomfördes på samma skola där deltagarna är elever 

och på så vis utgjordes inga vidare hinder i deltagarnas skoldagar. Intervjuerna spelades in med 

en smartphone och anteckningar fördes med penna och papper. Under intervjuerna ställde jag 

frågor med utgångspunkt i varje tema, men då deltagarna ofta hade ganska korta svar som inte 

gick på djupet fick i regel intervjuerna en del inslag av dialog där jag ställde uppföljningsfrågor 

och satte olika delar av deltagarnas redogörelser i fokus. Att detta påverkat intervjuerna medges, 

men i huvudsak på ett sätt som styrt dessa mot frågeställningarna. Ett tema behandlades åt 

gången men vid ett antal tillfällen hände det att intervjun gled över i ett annat tema, detta var 

särskilt tydligt under fokusgruppsintervjun. Detta stävjades inte då det öppnare samtalet sågs 

som värdefullt för redogörelsernas autentiskhet. När varje tema avslutades och ett nytt skulle 

påbörjas tillfrågades deltagarna om de ville tillägga något om föregående tema. När intervjun 

avslutades ställdes frågan om samtliga temata. Samtliga intervjuer varade ca 25 minuter utom 

fokusgruppsintervjun som varade ca 35 minuter. Intervjuerna liknade gemytliga och ingående 

samtal mellan lärare och elev där elevens tankar stod i centrum. Apropå detta kan det tilläggas 

att ingen form av polemik uppstått mellan forskare och deltagare apropå samtalet eller ämnet, 

ett förtydligande som kan vara betryggande med ämnet kontroversiella frågor givet. 



23 
 

Transkribering  

Steinar Kvale och Svend Brinkman (2014, 217–218) menar att det är en tolkande syssla att 

översätta intervjuer från talat till skrivet språk, alltså att transkribera dessa. Författarna påpekar 

att tal och skrift omges av olika kulturella diskurser varav hur något uppfattas kan skifta 

beroende på om det är talat eller skrivet. Detta hänger samman med att skrift är mer begränsad 

i förmåga av att återspegla underliggande toner och kontext. Kvale och Brinkman (a.a., 221) 

menar vidare att det inte finns precisa regler för hur intervjuer ska transkriberas, men däremot 

är transparens i detta centralt. Författarna menar även att i transkribering kan särskilda tecken 

användas för att kommunicera exempelvis skratt eller suckar.  

  Kvale och Brinkman (2014, 224–225) menar att reliabilitet i transkriberingen kan 

betraktas utifrån huruvida två personer skulle transkribera likadant. Författarna menar vidare 

att validiteten i transkriberingen är avhängig i huruvida den korresponderar mot 

forskningsfrågan (a.a., 227). I denna studie berör forskningsfrågan erfarenheter och 

upplevelser, alltså ses språket i intervjuerna som en mellanhand för uttryck av dessa. De precisa 

orden som används är alltså inte av särskild vikt i denna studie då fokus centreras kring vad 

orden förmedlar, det vill säga meningen. Med detta bör transkriberingens validitet vara god om 

transkriberingarna inte rubbar innehållet, att språket här justeras för bättre läsbarhet påverkar 

inte detta. Reliabiliteten i metoden bör även den betraktas som god då transkriberingarna är 

långsamt och strukturerat genomförda med fokus på att få fram innebörden i intervjuerna 

genom tolkning. Däremot skulle en annan persons transkribering förmodligen skifta i detaljer, 

då transkriberingen är skriven med en tydlig tolkande ansats. Jag valde att exkludera vissa 

fyllnadsord som inte bidrar till innehållet och att skriva om dialektala uttryck med mer 

konventionellt skriftspråkliga motsvarigheter. Dessa omtolkningar från talat till skrivet språk 

har ingen relevans för denna studies frågeställning. 

 Transkriberingen syftar till att ta vara på meningsinnehållet i intervjuerna varav 

en mer skriftspråklig stil har använts för att underlätta tolkningen av intervjuerna. Dock har jag 

efter förmåga försökt låta deltagarna behålla sina egna röster. Alltså har jag inte försökt att 

översätta dessas språk till formell skrift utan till hur jag tolkar att meningen i deras redogörelser 

tas till vara på bästa sätt med minimala förändringar. I transkriberingen har två former av 

särskild kodning använts nämligen ”…” och […] för att ge relevant kontext, där dubbla 

citattecken avser att deltagaren eller jag talar med någon annans röst. Vad jag menar med detta 

är att deltagaren kan återge vad en lärare har sagt eller förställa sin röst för att visa på en tanke 

som inte är egen. I intervjuerna är detta inte alltså genuina citat, det är fråga om en vokaliserad 
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språklig grimas. […] avser att någonting i intervjun beskrivs med ett utifrånperspektiv i 

transkriberingen av en eller annan anledning. Det vanligast förekommande är att skratt beskrivs 

då det är svårt, och eventuellt kan upplevas nedlåtande och etiskt bekymmersamt, att återge ett 

skratt i skriven text. Denna funktion har även använts för att beskriva när kroppsspråk har tagit 

en viktig roll i intervjun eller om ett namn har använts för att prata om en person utanför 

rummet. I dessa fall har personen som omnämns funktion beskrivits i hakparenteser och ersatt 

namnet, exempelvis blir namnet Rabi: [Lärare]. [xx] har använts för att markera ett ord i 

inspelningen som inte kunnat uppfattas.  

 

4.3 Metodkritik  

I denna studie finns det ett antal punkter som bör betraktas kritiskt. Dessa kan summeras i 

intervjuer, transkribering och analys. Inledande ska dock sägas att en delad metod, så som den 

Flensner använder (se sida 5–6), inte har haft utrymme att genomföras inom ramen för detta 

projekt då enbart intervjuerna tog en betydande del av arbetet i besittning. Rörande intervjuerna 

har i all relevant mening ett bekvämlighetsurval gjorts vilket ger begränsningar för denna 

studies generaliserbarhet. Implikationer för validitet och reliabilitet kan även framföras, men 

studien har genomförts så att det partikulära i redogörelserna har återgetts med noggrannhet. 

Detta skiljer sig alltså inte från intervjustudier med mindre urval generellt. Resultatet har 

förmodligen påverkats av att 8 av 9 deltagare i studien är kvinnor, men detta betraktas ej vidare 

då deltagares kön inte varit en del i urvalsmekanismen eller av särskild relevans för studiens 

teori. Intervjuerna har genomförts av mig själv och i transkriberingsprocessen har det framgått 

för mig att mina bristande erfarenheter som intervjuare ibland kan ha verkat begränsande för 

studien. Ibland har en relevant redogörelse inte ställts en bra uppföljningsfråga på grund av 

detta, vilket kan ha resulterat i att ett vidare utvecklat resonemang uteblivit. Att intervjuerna 

ibland tagit formen av dialog kräver även medgivandet att resultatet i någon mening påverkats 

av mig som intervjuare. Dock har studien inte kunnat besvara sin frågeställning om inte sådan 

dialog hade inletts då deltagarnas svar på frågor ibland varit mycket sparsmakade och inte 

särskilt specifika. I kontakten med skolan där studien genomfördes användes inte ett 

missivbrev, detta då behovet inte fanns då en kvalitativ dialog mellan mig och skolans personal 

var lätt att upprätta apropå bekantskap sedan tidigare. Transkriberingens kritiska punkter 

framförs i stycket ovan för att ge dessa kontext i metodteori. Avslutande lämnar studiens fokus 

på det partikulära det öppet huruvida studiens resultat hade upprepats med motsvarande 

deltagare. Anknytningar till tidigare forskning där så görs talar för detta, varav vidare forskning 

på elevers erfarenheter och upplevelser av undervisning i kontroversiella frågor är önskvärd. 



25 
 

5. Resultat  

Nedan följer en tematisk genomgång av de transkriberade intervjuerna där fyra temata (se 3.1 

Strukturerande teori) används för att koppla samman empiri med teori och frågeställningar 

redan i presentationen. Intervjuaren betecknas JW medan deltagarna betecknas med första 

bokstaven i sitt namn.  

 

5.1 Tema 1: Innehåll (Vad är kontroversiella frågor?)  

I intervjuerna identifieras totalt 19 olika ämnen, problem eller frågor som kontroversiella av 

deltagare. I huvudsak berättar deltagarna om ämnen som upplevts som kontroversiella och där 

frågor förekommer är det i regel sådana där parterna har för eller mot-positioner snarare än mer 

komplexa ståndpunkter. Ämnena kan med enkelhet beskrivas som antingen religiösa/etiska 

eller politiska genomgående. Abort är den kontroversiella frågan som absolut flest deltagare 

omnämner under intervjuerna, endast en deltagare omnämner inte denna fråga. Nedan betraktas 

tre redogörelser om kontroversiella ämnen, problem och frågor: 

 Under fokusgruppsintervjun med deltagarna Anna, Frida och Nina framkommer 

kriminalitet som ett kontroversiellt ämne i det första omnämnandet, detta kristalliseras senare 

som en fråga som inte getts uttryck tidigare. 

F: Ja. Likadant med läraren när det handlar om kriminaliteten. … Läraren hade en åsikt, några 

elever hade en åsikt, också hade några elever några åsikter också blev det att ingen orkade tjafsa 

mer, så då blev det att… Alltså vi är fortfarande oense om den frågan och har inte tagit upp det 

något mer. 

… 

A: Hon tyckte såhär, att kriminalitet är fel men handlingarna kan leda till någonting positivt 

eftersom typ… Till exempel det här på Drottninggatan. 

F: Läraren tyckte att det här var bra. 

…  

N: Men jag tror inte att hon menade att det var kriminaliteten som var bra. 

A: Nej, hon sa ju att kriminaliteten är inte bra, men kriminalitet kan leda till något positivt. 

(Fokusgruppsintervju 10 mars 2020).  

 

Deltagaren Iris berättar om ett tillfälle när ett politiskt ämne som hon benämner som ”vulgär 

och extrem feminism” (Intervju 4, 10 mars 2020) blev kontroversiellt i klassrummet. Ganska 

tidigt presenterade Iris sin explicita hållning kring detta som framkom i klassrumssituationen 

och tydliggör på så vis att hon i sammanhanget argumenterade mot sådan feminism vilket 

innebär att det handlar om en fråga i för-eller-mot-termer. Frågan är dock löst sammanhållen 
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och inte konkret. Utifrån den tydligt värderande omnämningen av ämnet kan frågan vidare 

ställas om det är kontroversiellt att benämna viss feminism som just sådan. När jag ställer frågan 

om vad Iris menar med vulgär och extrem feminism flyttas däremot fokus till ett kontroversiellt 

problem, som hon dessutom menar att det finns en svårighet att prata om, alltså en form av tabu 

kring ämnet. 

JW: Vad syftar du på med vulgär och extrem feminism? 

I: Ja, jag pratade om hur extremism växer i det svenska samhället, alltså feminism… Eller extrem 

feminism. Hur det växer i samhället och egentligen hur jag ser på det som ett hot nästan, litegrann. 

Jag ser väl egentligen på all extremism som ett hot och även feminism. Och jag menar att 

feminism är ju ett väldigt stort ämne idag och jag tycker att det är viktigt att prata om det för att 

det är många som inte vågar prata om feminism. Att prata mot feminism, för att det uppfattas ofta 

väldigt fel, och… Så jag försökte göra det och göra det på ett snyggt sätt och liksom förklara att 

det inte handlar om att jag är emot feminism utan jag är mer mot extrem feminism som utspelar 

sig på det här viset och liksom sådär. (Intervju 4, 10 mars 2020).  

  

Deltagaren Mathilda berättade om den kontroversiella frågan när livet börjar (?), som 

relaterades till abort, som förekommit i undervisning. Denna presenterades direkt som en fråga 

och inte som ett inledande kontroversiellt ämne som problem eller frågor sedan visade sig kring. 

Det framkommer även tydligt i intervjun med deltagaren Mathilda att det blivit en betydande 

konflikt kring detta vilket verkar vara den centrala anledningen till att Mathilda betraktar den 

som kontroversiell. 

JW: Har du något särskilt minne av någon speciell kontroversiell fråga som dykt upp i 

undervisning som du har varit med om?  

M: Ja, men en kontroversiell fråga är väl typ när livet börjar (?). Lite kopplat till abort, typ. Det 

har blivit krig med någon lärare. Så det är väl typ en kontroversiell fråga som vi blivit riktigt oense 

om. (Intervju 1, 25 februari, 2020).  

 

5.2 Tema 2: Läraren (Hur: metod och interaktion?)  

I intervjuerna framkommer en bredd av olika lärarstilar som kan knytas till olika strategier 

liksom uppfattningar om hur en lärare bör och inte bör agera kring kontroversiella frågor. I 

intervjuerna framkommer utsagor som kan knytas till samtliga av Stradlings strategier (se sida 

13–15), men vissa framträder tydligare än andra. Fokus här delas dock mellan en normativ 

ansats utifrån elevernas perspektiv och en deskriptiv som utgår från konkreta upplevelser i 

redogörelserna. Det bör förtydligas att vilka strategier lärarna uppfattar att de använder och hur 

eleverna uppfattar detta inte behöver vara samstämmigt.  

 Deltagaren Evelina upplever ofta att lärare försöker hålla en neutralitet i 

klassrummet men berättar även om en lärares agerande under en diskussion av abort som tydligt 
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innehåller lärarens egen uppfattning i frågan. Vidare framgår det att Evelina uppfattat att läraren 

tog parti med elever som hade samma uppfattning i frågan som läraren själv, något som beskrivs 

som en konstig upplevelse. Detta kommer att relateras till strategierna engagerad ansats och 

allierad i analysen. 

E: Jag minns någon gång då var det ju det här med abort som dom pratade om att… Det var någon 

som tyckte att ”Ja men det är klart att alla ska få göra abort. Det är ens egen kropp” och någon 

tyckte att det ska vara en lägre gräns. Och just det här med att det är ett liv man tar när man gör 

abort och då var det ju nästan så att läraren… Man förstod att läraren tyckte att abort var fel för 

att. Ja, men typ så här att ”Det är ju ett liv” och försökte övertyga en om att det var ett liv… Istället 

för att man själv fick ha en egen uppfattning så var det nästan som att hon tydliggjorde att det är 

ett liv, men hon sa inte om det var rätt eller fel att göra abort. … 

JW: Upplever du, om jag förstod dig rätt nu, att läraren tog den här eleven litegrann i försvar 

eller? Tog läraren sin egen vinkel? 

E: Ja, läraren tog ju parti liksom. En elev satt ju och sa emot, och en annan hade ju samma åsikt 

typ. Och då var det ju som att hon tog sida och sa att ”Nu tycker jag att du har fel, jag håller med 

dom”. Och då tycker jag att… Vi pratade om det efteråt i klassen att vi tyckte att det var konstigt. 

(Intervju 3, 10 mars 2020).  

  

När Evelina blir tillfrågad om hur hon anser att en lärare bör agera kring kontroversiella frågor 

framkommer att hon uppfattar att det behövs en kontinuitet i arbetet med frågorna. Hon 

uppfattar att ovanan att diskutera frågorna gör att det lätt blir bråk när så väl görs. Lärare bör i 

sammanhanget arbeta för att eleverna ska få utrymme att uttrycka sina åsikter och att ett lugnare 

samtalsklimat eftersträvas. Utöver detta anser Evelina även att bakgrund till frågorna bör ges 

innan dessa diskuteras på ett åsiktsplan då detta ger en bättre diskussion och att mindre grupper 

även kan underlätta samt förbättra samtalsklimatet. Evelinas idealbild relateras till strategierna 

balanserad bild och neutral/objektiv ordförande i analysen. 

E: Ja, men liksom att dom… Ja, men när man så sällan pratar om sådana saker då blir det ju 

väldigt lätt nästan bråk när man väl tar upp det. … För att ibland blir det ju så att om någon 

verkligen tycker någonting och säger det på ett väldigt argt sätt då vill man kanske inte säga emot, 

för man vill ju inte… Det blir som ett bråk på riktigt också, kan man känna. 

…  

JW: Tycker du att det är bra om läraren försöker att avdramatisera och lugna litegrann eller? Är 

det åt hållet, eller är det…? 

E: Ja… Jo… Men litegrann så att alla ändå vågar säga vad dom tycker. Det är ju klart att det är 

känslor och… Vissa saker, när någon säger något, så kan man ju vara helt emot det men ändå 

hålla det på en bra nivå så att alla kan säga vad dom tycker. 

… 

JW: Har du någon tanke om hur en lärare skulle kunna eller borde agera för att nå dit? 

E: Ja… Kanske att dom skulle, om dom nu vill att vi ska diskutera ett ämne, att dom berättar 

bakgrunden och vilka sidor det finns också att man får sitta i grupper och diskutera kanske eller… 
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Lite sådär mer avslappnat än att läraren bara pekar på någon och ”Nu, vad tycker du?” typ. Att 

man får sitta och prata istället. (Intervju 3, 10 mars 2020).  

  

Mathilda beskriver att lärare har olika stilar när de hanterar kontroversiella frågor i 

klassrummet. Vissa har en mer personlig hållning och delar egna åsikter medan andra kan gå in 

för att provocera lite utan att bli personliga, vilket Mathilda kan uppskatta. Dock finns det även 

situationer där läraren måste stoppa samtalet, då stämningen i klassen lätt kan bli lite het enligt 

Mathilda. Dock uppfattar Mathilda att lärarna är ganska enkelspåriga i hur dom hanterar 

kontroversiella frågor och inte använder särskilt många olika strategier. Lärare som själva går 

in i argumentationen med egna åsikter berättar Evelina senare att hon kan uppleva som upphov 

till ganska otrevliga situationer. Lärare som däremot känner gränserna väl och använder lite 

provokation kan hon däremot uppskatta. Mathildas redogörelse innehåller ageranden som 

relateras till strategierna djävulens advokat och engagerad ansats i analysdelen. 

JW: Hur uppfattar du att lärare agerar under kontroversiella frågor? 

M: Alltså det beror ju helt på. En del lärare argumenterar ju verkligen för sin sak liksom. Och 

verkligen bara säger om man tycker att ”näe jag tycker inte såhär”. Och en del försöker ju 

provocera litegrann, men inte lägga in såhär egna åsikter. Det är lite olika. Och en del ser ju att 

det blir så hetsigt kring oss att dom måste ju typ avbryta. Alltså [skratt].  

JW: Är det mer skillnad mellan olika lärare uppfattar du eller är det att samma lärare kan göra på 

många olika sätt? 

M: Alltså det är nog att lärarna skiljer sig. Dom har som samma spår som dom följer ändå, mer 

eller mindre. (Intervju 1, 25 februari 2020)  

 

På frågan om hur hon anser att lärare bör agera kring kontroversiella frågor svarar Mathilda att 

hon tycker att lärare ska fokusera på elevernas åsikter och försöka få fram dessa. Lärare bör 

hålla sig i bakgrunden och inte delta aktivt i argumentationer i huvudsak, däremot får läraren 

gärna provocera tanke genom att utmana eleverna att försöka tänka ur fler perspektiv. I analysen 

relateras Mathildas idealbild till strategierna balanserad bild, neutral/objektiv ordförande och 

djävulens advokat. 

M: Man behöver inte ta striden som lärare. För man kommer ju ändå inte någonstans oftast.  

JW: Så det är helt enkelt en bättre position för läraren att försöka att liksom få fram eleverna? 

M: Ja det blir ju trevligare för alla liksom. 

JW: Hur tänker du om lärare som försöker provocera, eller spela djävulens advokat som det 

brukar kallas? Kan det vara en bra strategi? 

M: Det kan ju vara alltså bra till viss del, bara det inte kommer in allt för mycket egna åsikter och 

allt vad det nu handlar om. 

JW: Så det är mer att läraren blir privat och personlig som liksom… 



29 
 

M: Ja, det kan hända ibland. Liksom det är kul att försöka trigga och såhär ”tänk så, tänk så, tänk 

så” då är det ju inga egna åsikter. Men det är just när dom egna åsikterna kommer in som det blir 

stormigt. (Intervju 1, 22 februari 2020).  

  

Julia uppfattar att lärare ofta blir obekväma i förhållande till egna åsikter och lutar sig mot 

styrdokument och policy, eller att elevers frågor om lärarens uppfattningar i kontroversiella 

frågor lämnas obesvarade. När det rör uppgifter som är åsiktsbetonade, exempelvis 

argumenterande texter, upplever Julia detta som en brist i stödet. Julias redogörelse kopplas i 

analysen till strategin neutral/objektiv ordförande och officiell linje. 

J: Det brukar vara så att dom utgår från skollagen, för jag vet inte om dom känner att dom inte 

vågar säga någonting annat än det, men ibland när man ställer en fråga som kanske inte har något 

med skollagen att göra. Som inte har med det att göra alls. Då kan dom börja mumla och se lite… 

Använda rörelser med kroppen och så kan dom bara säga ”Men utgå från uppgiften bara”. 

JW: Dom blir obekväma vid egna åsikter?  

J: Ja, ”utgå från källor och boken”, men man får inte några konkreta exempel på deras åsikter. 

Men sedan varierar det mycket vad uppgiften går ut på, men är det en sådan här känslig grej då 

är det mer av att ”utgå från det ni läser bara”. Så man får inte alltid konkreta exempel. Om det 

inte är en sådan här vanlig uppgift ”Vad är det här, vad är det här…”. Det är klart att man får 

hjälp, men är det typ en argumenterande text eller sådär, då brukar dom inte dela med sig av vad 

dom tycker riktigt. 

JW: Jag förstår, jag förstår. Så då håller dom sig lite mer neutrala och lite mer officiella? 

J: Exakt. (Intervju 6, 12 mars 2020).  

 

Lärare bör enligt Julia inte försöka dölja sina åsikter utan får tvärtom gärna dela med sig av sina 

åsikter och delta i samtal om kontroversiella frågor så länge läraren är tydlig med när den delar 

sina egna åsikter. Det är alltså en personligt engagerad men transparent lärare som efterfrågas 

då detta även kan fungera som ett gott exempel för hur man kan dela med sig av sina egna 

åsikter. Det framgår tydligt i Julia svar att hon hade en särskild lärare i åtanke som hon anser 

att har en bra metod. I analysdelen relateras Julias idealbild till strategin engagerad ansats. 

J: Ja men jag tycker att han ska vara väldigt öppen och säga det han tycker. Han är ju ändå en 

lärare så han vet ju mer än vad vi gör och han ska ju lära ut till oss om det. Jag tycker absolut att 

han ska få säga det han känner och tycker, och det ska vi också få göra. Han ska inte behöva känna 

sig rädd och vara orolig över hur situationen ska sluta om han sa typ ”abort bör vara till vecka 

12”. Alltså, jag tycker inte att man ska hålla in det, jag tycker att man ska dela med sig av det. Då 

lär han samtidigt eleverna att dom ska våga dela med sig av sina åsikter också. Men när man ser 

en lärare som börjar skaka och börjar mumla då känner man sig osäker också. Så jag tycker att 

dom ska dela med sig som dom vill. (Intervju 6, 12 mars 2020). 
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5.3 Tema 3: Mål (Varför?)  

I intervjuerna berörs samtliga av Aspelin/Biestas syften med utbildning. Deltagarna ser olika 

på värdet i de syften de uppfattar och uppfattar heller inte samma syfte med undervisningen i 

kontroversiella frågor. En trend som förekommer är dock att syftet inte är explicit. Detta är 

något som eleverna själva tolkar varav det bör tydliggöras att det är upplevda syften som berörs. 

 Evelina resonerar kring att det kan vara bra att föra fram åsikter och förstå andras 

perspektiv på kontroversiella frågor men tydliggör att det inte pratas om ett syfte med samtalen 

i klassrummet.  

JW: Varför används kontroversiella frågor i undervisning är ju då frågan. Och då tänker jag såhär: 

Upplevde du att dom här frågorna hade ett tydligt syfte när dom togs upp av läraren?  

E: Men ofta är det ju som att det mer bara kommer på tal, det är inte så att man vet varför det är 

bra att prata om. Men jag kan ju tänka att det är för att, ja men man ska kunna få fram sina åsikter 

och kunna se från olika håll. Det är inget som dom har tydliggjort, lärarna. (Intervju 3, 10 mars 

2020).  
 

Vid vidare frågor utvecklar Evelina sina tankar kring varför kontroversiella frågor används i 

undervisningen och lyfter fram flera möjliga syften med sådan undervisning som hon själv kan 

se. Sådana syften berör att förstå sig själv och andra, att kunna formulera och våga uttrycka sin 

åsikt, lära sig mer om frågorna och engagera sig i dessa. I analysen kopplas Evelinas tankar till 

utbildningssyftena kvalificering, subjektifiering och existentialisering. 

E: Jag vet faktiskt inte vad syftet är men jag kan ju tänka att det är, ja men om man går igenom 

olika frågor också såhär, diskussionsfrågor, då är det väl att man ska diskutera från olika 

synvinklar, och ja… Ja, jag vet faktiskt inte. Förstå andra och få fram sin egen… Att våga få fram 

sin egen och kanske våga ändra sin åsikt när man hör vad någon annan säger och liksom, sådär. 

JW: Mhm? 

E: Också kan det ju också vara att man, ja men för att lära sig om ämnet. När man diskuterar 

kommer det ofta fram mer, då kanske man får en egen… Man engagerar sig mer än när man bara 

läser i en bok typ, när man diskuterar. (intervju 3, 10 mars 2020).  

 

Sara återger liknande erfarenheter av att syftet med undervisningen inte är uttalat i klassrummet, 

men Sara tror att läraren har en plan med undervisningen. Vidare resonerar hon att kunskaper i 

frågorna är viktiga, samtidigt som det bra att veta hur andra tänker. Hon är tydlig med detta är 

vad hon själv upplever som en positiv följd av undervisningen, alltså inte ett uttalat mål eller 

syfte. I analysdelen kopplas Saras tankar till kvalificering och existentialisering. 

JW: Varför används då kontroversiella frågor i undervisning uppfattar du? Vad är det för syfte 

man har när man lyfter in sådana här saker? Är det liksom för att ni ska lära er någon exakt 

kunskap eller öva på att prata om det eller öva på att tänka om det?  
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S: Jag tycker att många kontroversiella frågor dom är ju frågor som är viktiga idag, typ abort i 

vissa länder och kärnkraft som håller på att bli en grej igen och det är ju ändå bra för oss att veta 

vad det är som händer i omvärlden och kunna diskutera det med varandra i ett säkert område 

egentligen. Och sen är det ju också bra att veta andras åsikter i frågor.  

JW: Känner du att det här har varit det läraren har tänkt också: Att det här är idén med det hela 

eller är detta det positiva du tar med dig från det hela mer? 

S: Det är nog det positiva jag tar med mig egentligen, jag vet inte riktigt vad lärarna tänker… 

JW: Så dom är inte riktigt tydliga med det? 

S: Nej egentligen inte… (Intervju 7, 12 mars 2020)  

 

Under intervjun med fokusgruppen bestående av Anna, Frida och Nina framkommer en explicit 

kritik mot det upplevda syftet med undervisningen i kontroversiella frågor. De berättar att lärare 

har ett uttalat syfte i att elever ska lära sig att diskutera och argumentera, samtidigt som det 

finns ett outtalat syfte kring att få fram elevers åsikter för att kunna ifrågasätta dessa. Deltagarna 

efterfrågar utrymme för sina egna åsikter och känslan av att de kan uttrycka sina åsikter utan 

att bli kritiserade för dessa. Dessa är de deltagare som varit mest kritiska till vad de tar med från 

undervisningen i kontroversiella frågor. Anna, Frida och Ninas redogörelser relateras i 

analysdelen till utbildningssyftena subjektifiering och socialisering. 

JW: Ni säger att lärare ofta är dom som påtalar dom här kontroversiella frågorna, men vad har 

dom för motiv? Vad är tanken med det? Ska ni lära er någonting precist, ska ni öva på att prata 

om det eller är det något tänkande? 

A: Dom vill ju att vi ska lära oss att diskutera och att argumentera. Det är ju liksom en del. 

F: För det är typ det dom säger när dom tagit upp ett sådant här kontroversiellt ämne så säger dom 

att ”nu ska ni lära er att argumentera med bra argument så att ni kan få någon att ändra sin åsikt” 

… 

JW: Ni får säga om ni håller med eller inte och om jag är ute och cyklar fullständigt. Är det 

litegrann som så att era åsikter ska fram så att ni tycker och tänker det rätta i någon mening? 

F & A: [i kör] Ja. 

JW: Så att man ska kunna forma er på något vis? Känns det så eller? 

F: Jo, det är så. 

A: Det är så. 

F: Det är så. 

JW: Ni måste tala om ifall om ni känner att jag leder er här. 

F: Nej men det är så. 

A: Det är så. 

F: Om hela klassen är överens men inte läraren, då trycker verkligen läraren ner eleverna och 

säger att ”Det är fel”.  
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A: För att det är som att läraren ska uppfostra oss i hur vi ska tycka. 

F: [skrattar]. Ja.  

… 

A: Jo men jag tror ju att dom är intresserade av att höra våra åsikter, det är ju det enda dom vill. 

Men dom vill som heller inte acceptera det vi tycker, men dom vill höra det. Dom vill veta att 

[Anna], [Frida], [Nina] tycker så, det vill dom veta. 

… 

A: Vi respekterar ju, vi är ju tvingade att respektera lärarens åsikt, men vi kan ju respektera den 

och ändå argumentera mot, varför vi tycker som vi gör. Men det är som att det inte går åt båda 

håll.  

… 

A: Man blir ju hjärntvättad (Intervju 2, 10 mars 2020).  

 

5.4 Tema 4: Eleverna (Måluppfyllelse?)  

I intervjuerna artikuleras en rad olika konflikter. Hur deltagarna förstår konflikter och tänker 

kring dessa är inte entydigt, flera förståelser föreligger alltså. Vissa deltagare ger uttryck för 

starka kopplingar mellan åsikter och identitet medan andra ger uttryck för föränderliga åsikter 

som inte hänger ihop med essentialiserade identiteter. 

  Mathilda beskriver att när en konflikt om en kontroversiell fråga har inträffat så 

hanteras inte detta direkt då känslorna kring detta snarare får rinna ut i sanden. Hon uppfattar 

även att sådana konflikter sällan slutar i att man kommer överens om någonting, även om inte 

alla är långdragna. I analysdelen relateras detta till konsensus och hegemoni. 

J: Brukar dom här diskussionerna då sluta med att det liksom blir någon som får rätt? 

M: alltså ofta slutar det ju med att man är förbannad på varandra [kort skratt], tyvärr alltså. Men 

det lägger sig ju efter ett tag då man går vidare under dagen. Men det ligger ändå och gnager 

liksom, där och då … tyvärr. 

J: Har du något sammanhang som du kan tänka på när det har blivit tydligt att någon fått rätt? Ett 

”jaja, okej vi köper det här”? 

M: Nej inte direkt, men en del diskussioner har väl lagt sig mer än andra, liksom.  

(Intervju 1, 22 februari 2020).  

  

Matilda resonerar vidare kring hur kontroversiella frågor påverkar människor i konkreta 

situationer. Ett bärande resonemang är att om man är väldigt engagerad i en fråga så blir det 

lättare att ha en mer orörlig, eller stabilare, uppfattning i dessa och möjligen inte förstår att det 

kan finnas en rimlighet i att släppa saken. På frågan hur hon uppfattar att hon och hennes 

klasskamrater påverkas när en kontroversiell fråga diskuteras i klassrummet svarar hon så här: 
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M: Jag personligen jag har ju ganska svårt att lyssna på andras perspektiv när jag själv tycker en 

sak. Men om jag är mindre insatt liksom, då är det lättare därför att då behöver jag inte engagera 

mig så mycket i det själv. Men det är ju så att när man själv fattar och är så säker på sin sak, det 

är ju då det blir jobbigt [skratt]. Ibland kanske man inte ska argumentera så mycket, då kanske 

man ska låta det vara också. Man kanske vinner på det själv och låta det vara. Inte lägga sig i.  

J: Så du uppfattar att det påverkar dig mer på ett sådant sätt att du, du sa tidigare att man blev 

stabilare? 

M: Man kan ju bli stabil om man verkligen är insatt i sin grej som man argumenterar för. Då 

känner man sig ju stabil, men det finns ju också alltså ämnen där man inte är insatt alls. Då blir 

det ju ganska ostabilt om man ska hålla på att argumentera för någonting som inte… duger i 

längden liksom. (Intervju 1, 22 februari 2020).  

 

Kort efter detta ställer jag en uppföljande fråga om hur människor kan bli bättre på att lyssna 

på varandra och om det finns några särskilt bra förutsättningar för detta. Mathilda resonerar att 

en viktig del är att inte tappa humöret och att lyssna på vad personen faktiskt säger hela vägen. 

Alltså att inte bestämma sig på förhand vad personen försöker säga och avbryta personen för 

att argumentera mot det man tror att den säger. I analysdelen relateras Mathildas två senare 

redogörelser till antagonism och agonism. 

M: Ja… Man måste ju lära sig att lyssna, för det första. Och kanske inte bli så upprörd, att öva på 

det.  

J: Har du någon tanke om hur det skulle kunna gå till? 

M: Man får väl sitta lugnt och lyssna, och inte lägga så mycket energi på personen utan att lyssna 

på vad den säger liksom och inte brinna till. Ibland så tror jag att man brinner till innan den har 

kommit till slutet liksom. Om den får prata klart innan så kanske man själv förstår hur den menar 

på ett annat sätt för oftast blir det ju att man börjar väl skrika och avbryter den i mitten, så att inte 

den får prata klart. Så man måste ju ta det lite lugnt. (Intervju 1, 22 februari 2020). 

 

Mathilda poängterar vidare det meningsfulla i att förstå hur en själv och andra tänker. Hon 

resonerar vidare att värdet av detta ligger i att det kan bli lättare att acceptera hur andra resonerar 

om man har förutsättningar för det. Förutsättningarna beror på bakgrund och erfarenheter 

snarare än någon form av essens. Även detta relateras till antagonism och agonism i analysen. 

M: Men att höra lite andra sidor, och höra… Det kan ju liksom vara nyttigt att, liksom att veta att 

folk inte håller med en och att det finns andra sidor av myntet.  

J: Hur tror du att det påverkar en som människa att man förstår det? 

M: Ja, man blir väl… Man får väl mer kunskaper om hur andra fungerar liksom. Att liksom, det 

kan ju vara tydligt att veta att bara för att jag tycker så behöver inte andra tycka så. 

J: Tror du att man ändrar sitt beteende med sådana saker? 

M: Jag tror att det är upp till person, från person till person. En del är väl mer mottaglig för 

förändring, antar jag, än andra. Och en del kanske verkligen står fast vid sin sak.  
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J: Så det är litegrann vad man är gjort av som avgör hur man påverkas av det här tänker du, eller? 

M: Mm ja, på något sätt.  

J: Eller är det omständigheter mer? 

M: Man kanske är uppvuxen i en mer kontroversiell familj. Så kanske man har lärt sig att 

argumentera mer än om man är uppvuxen i en lugn familj. Jag tror att bakgrunden också kan hålla 

mycket. (Intervju 1, 22 februari 2020).  

 

Fokusgruppen, bestående av deltagarna Anna, Frida och Nina, berättar om en del erfarenheter 

de har från en särskild lärare som de upplever som problematisk ibland. Deltagarna uppfattar 

att läraren med utgångspunkt i sina egna åsikter kliver på elever och ibland trycker ner dessa. 

Enligt deltagarna är det inte förens när det uppenbart framstår att samtalet har kantrat som 

läraren släpper ämnet och detta inte på ett sätt som ger deltagarna avslut i frågan. Detta relateras 

till antagonism och agonism respektive konsensus och hegemoni i analysdelen. 

JW: Dom här kontroversiella frågorna, har det slutat med att någon fått rätt? Hur slutar sådana 

samtal? 

A: [Läraren] ansåg ju att… 

F: Jag tror [Läraren] slutar när [Läraren] inser att vi har övertaget alltså att vi har, eller att våra 

argument är starkare. 

A: [Läraren] har ju sin starka åsikt fortfarande. Jag skrev om djurförsök i någon uppgift och då 

hade [Läraren]... Näe vad var det [Läraren] sa? Alltså [Läraren] hade ju skrivit i uppgiften att…  

F: Ja juste det var ju… 

A: ”Så du tycker att djur ska ha lika mycket rättigheter som människor?”, ”Så du tycker alltså att 

en gris ska få köpa ett hus?” [skratt]. Så jag sa att ”Om en gris skulle kunna köpa ett hus skulle 

jag tycka att den skulle ha rätt till att göra det, om den nu skulle kunna det”. Och jag sa det att 

”Jag anser att, eftersom jag är djurvän, så anser jag att dom ska ha lika mycket rättigheter och jag 

tycker inte att det är okej att testa på djur och sådant.” och det tycker [Läraren]. [Läraren] har djur 

själv, men [Läraren] anser inte att det är okej så, men [Läraren] tycker ändå att… Alltså 

någonstans tycker [Läraren] ju ändå att det är okej. (Intervju 2, 10 mars 2020). 

 

Deltagarna uppfattar att lärare agerar olika i kontroversiella frågor och att metoder som erbjuder 

mer kunskaper och alternativa tolkningar är bättre. Återkopplande till ovan framkommer mer 

om hur deltagarna tänker om lärare som driver sina egna åsikter argumenterande. Detta gör dem 

mer fastlåsta i sina uppfattningar och att de blir mindre benägna att lyssna på andra upplever 

de. Detta kopplas till antagonism och agonism i analysen.  

A: Också andra lärare som ”Du tycker fel.” 

N: Dom kommer där som en jäkla grusvagn och bara ”Drrrrrr”. Sådan som man lägger asfalt med. 

JW: Skulle ni säga att det gör att ni fastnar och blir stelare i era egna uppfattningar eller blir ni 

bättre på att förstå och lyssna på andra av det? 
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A: Näe. 

F: Näe. 

A: Näe, jag blir ännu värre alltså, det blir sämre för mig.  

F: Alltså det är klart att man lyssnar men… 

A: Jag blir besviken, är det så här [xx] ser ut? 

N: Och hela tiden blir man ju så fruktansvärt arg, man lyssnar ju inte på vad dom säger. Man bara 

tänker att ”är du helt dum i huvudet? Jag orkar inte lyssna på dig mer”. 

A: Näe jag lyssnar inte längre och jag vill inte ens försöka förstå.   

… 

F: Men man lyssnar i början, och sedan när det går för långt då slutar man lyssna för att man 

tycker att det är så idiotiskt. (Intervju 2, 10 mars 2020).  

 

Deltagarna blir tillfrågade om vad de upplever att händer i klassen när det väl blir en konflikt 

kring en kontroversiell fråga. Nina och Frida berättar att först uppstår aggression och sedan 

infaller tystnad som inte ska förväxlas med att konflikten försvinner. Anna lyfter även 

situationen med läraren och djurförsök från ovan och berättar att hon blivit ledsen och tagit illa 

upp. Detta kopplas till antagonism och agonism samt konsensus och hegemoni i analysen. 

N: Vi är så elaka i vår klass så vi… 

F: Först blir alla arg och sedan blir alla typ tyst. 

N: För att ingen orkar diskutera. Men då sitter bara alla och är småirriterade på varandra och typ 

hatar varandra. Det är inte som så att… Ibland är det så att ingen i klassrummet har samma åsikt 

och då sitter alla och surar och är skitarga på varandra. 

A: [skratt] 

JW: Det blir liksom spänt och tryckt?  

A: Men alltså enda gången som jag har känt att man blir ledsen det var när [Lärare] sa det här om 

djurförsök. Alltså det är ju så här ”Var är hjärtat?”. På riktigt. 

… 

JW: Man tar illa vid helt enkelt? 

F & A: [i kör] Ja. (Intervju 2, 10 mars 2020).  

 

En företeelse som bör ses som oroande är även att deltagarna i fokusgruppen uppger att de inte 

blir bättre på att hantera kontroversiella frågor av den undervisning de har erfarenhet av. Detta 

relateras till antagonism och agonism i analysen. 

JW: Uppfattar ni att ni har lärt er viktiga och meningsfulla saker av att jobba med kontroversiella 

frågor i skolan? Ta gärna något exempel på något ni har tagit mer er. 

A: [Skämtsam ton]. Nej, jag kunde det redan  
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[Gemensamt skratt]. 

A: Näe men mycket av det… Vi har som inte lärt oss, utan det är bara åsikter.  

F: Näe. 

… 

F: Dom tog bara upp det och gjorde det värre. Man förstod och kunde redan och hade bra åsikter, 

men när lärare har tagit upp sådana ämnen då har det blivit värre.  

A: Jag skulle däremot önska, om vi ska prata om abort, då innan vi ska göra det då får vi en massa 

fakta om abort, massa källor vi ska läsa på om abort, sedan får vi diskutera om ämnet. Dödshjälp? 

Man får massa fakta att läsa på… (intervju 2, 10 mars 2020).  

  

Deltagaren Sara berättar om att aggressivitet ofta uppstår kring kontroversiella frågor. Hon 

upplever att det passiviserar henne och hon undviker situationer där andra blir arga och skriker. 

Sara uppfattar också problem med när andra bygger sina argument på röststyrka snarare än 

kunskaper och fakta. Saras redogörelse relateras till antagonism och agonism i analysdelen. 

JW: Du reflekterar mer över att människor blir mer högljudda säger du? 

S: Själv blir jag ju inte så. Jag är en väldigt passiv person när det kommer till sådana här frågor, 

för att jag vet att skrika på toppen av mina lungor inte funkar.  

JW: Du drar dig liksom undan frågorna då eller? 

S: Ja, det är ju jag… Jag klarar inte att folk skriker på mig till att börja med, men sen vet jag också 

att vissa personer… Vilka argument man än lägger fram så lyssnar dom egentligen inte på vad 

man säger utan då är det mer “Det här är vad jag tycker, jag vill att du ska tycka så här och jag 

bryr mig inte om vad du har för argument” och då har jag lärt mig att det är enklare att bara 

diskutera med folk som faktiskt vill diskutera och lämna dom som vill skrika åt sig själv. 

JW: Hur känns det när du måste göra den typen av grej då? Alltså när du känner att ”oj den här 

personen är alldeles för eldig, det här klarar jag inte av” men du har ändå en egen uppfattning. 

S: Det är jättejobbigt! Jag har den här tjejen i min klass, vi är liksom nästan helt mitt emot varandra 

och jag har hört henne liksom högt säga ut saker på raster som jag inte alls håller med henne och 

som jag tycker är så irriterande och småsint liksom. Hon vägrar att bygga sin syn på saker och det 

gör mig så irriterad men jag vet att jag inte klarar av att stå framför henne och ha henne att skrika 

på mig, så jag säger ingenting, men det är jättejobbigt. (Intervju 7, 12 mars 2020).  

 

Vid frågan om hur Sara upplever att kontroversiella frågor påverkar klassrummet berättar hon 

att hon upplever att det förekommer att situationer där det inte blir konflikter. Istället slätas 

detta över med lättsamheter då elever inte vill bråka med sina vänner. Vänskapen sätts här som 

ett alternativ till samtalet om åsikterna som innebär konflikt som kan skada relationen. Sara 

återanknyter även till att aggressiva diskussioner gör henne passiv. Detta kopplas till 

antagonism och agonism samt konsensus och hegemoni i analysen. 

S: Jag tror att på grund av att dom flesta är så bra vänner så istället för att bråka med varandra så 

gör dom nästan skämt av sina åsikter för att få bort den här liksom intensiva bakgrunden. Istället 

för att bråka så lämnar vi det bakom oss egentligen 
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JW: Man vill liksom gå vidare från det här bråket och använder strategier för att inte bråka trots 

att man inte är överens? 

S: Själv så hatar jag ju att bråka för jag gillar verkligen inte att prata med någon som inte kan 

prata med mig, för att prata med någon som egentligen bara vill skrika, det är ju inte kul, istället 

pratar jag ju inte alls. Jag säger ju ingenting när någon drar upp åsikter. (Intervju 7, 12 mars 2020). 

 

Sara upplever dock att undervisningen om kontroversiella frågor gör att hon har lättare för att 

dela med sig av åsikter och blir mer engagerad i frågorna. Hon förtydligar även att hon har fått 

en större trygghet i sina åsikter och blir bättre på att lyssna vilket gör att hon upplever att hon 

kan ändra sig i en fråga lättare och inte ha en lika orörlig uppfattning. Detta kopplas till 

antagonism och agonism i analysdelen. 

JW: Hur har det påverkat dig att arbeta med kontroversiella frågor inom samhällskunskapen de 

här åren på gymnasiet och högstadiet?  

S: Det har egentligen dragit in mig i de här frågorna mer att det är ju kul att liksom försöka få 

fram sin åsikt och argumentera för den åsikten. Det är kul. Man blir liksom mer inne i ämnet, i 

alla fall jag. Jag diskuterar vissa saker bättre... typ “vad är det här?”, “vad betyder det här?”... 

Också har man ju blivit mer intresserad av vad läraren säger och kanske till och med frågar fler 

saker. 

JW: Uppfattar du att du blir starkare i dina egna uppfattning av att möta det här? Blir du bättre 

på att lyssna på andra? 

S: Jag tror det är en blandning, för man blir ju själv säkrare på sin åsikt men man kanske även 

ändrar sin åsikt, och sådant, på grund av olika argument som man hör runt sig. För att förstå och 

argumentera bättre med andra så måste man ju lyssna på dom och då bör man ju förstå andra 

bättre liksom och sådant. 

J: Så dom hänger ihop litegrann för dig? 

S: Mm! 

J: Uppfattar du att du har lärt dig viktiga och meningsfulla saker av att arbeta med kontroversiella 

frågor? 

S: Ja! 

… 

S: Jag har blivit mer självsäker. Jag brukade ju inte liksom prata med folk alls förut. Jag tänkte 

egentligen inte på min åsikt som viktig och sedan... Ju fler frågor man blir en del av ju mer kan 

man kolla på andra och se samma åsikt och då blir det kul att se att om min åsikt betyder något 

när andra har samma åsikt. (Intervju 7, 12 mars 2020).  
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6. Analys  

Analysen nedan struktureras liksom resultatet av de fyra temata studien använder (se 3.1 

Strukturerande teori). Nedan återkopplas även direkt till frågeställningarna då dessa fungerar 

vägledande för teorin som appliceras. Diskussionen av resultat och analys kommer att använda 

tematiken som grund för diskussionen och återkopplingen till tidigare forskning men kommer 

inte att begränsas till denna då även slutsatser som rör sig över flera temata och frågeställningar 

kommer att dras.  

 

6.1 Tema 1: Innehåll (Vad är kontroversiella frågor?)  

Det första temat tar utgångspunkt i frågeställning 1. Vilka erfarenheter av konkreta 

kontroversiella frågor och undervisning framkommer i elevernas utsagor? Hur förhåller dessa 

sig till etablerade definitioner och distinktioner av kontroversiella frågor? Resultatanalysen 

hanteras inledande utifrån den första och deskriptiva satsen av frågeställningen för att senare 

föras över i den senare analytiska satsen. Inledande diskuteras definitionerna och huruvida detta 

enligt Stradlings och den Deardenska definitionen utgör kontroversiella frågor och avslutande 

diskuteras hur frågorna förhåller sig till Hess distinktion. 

 Genom intervjuerna redogjorde nästan alla deltagare för erfarenheter av det 

kontroversiella ämnet abort (jfr. Stradling 1984, 123). Detta ämne liksom övriga kan inordnas 

i kategorierna religiösa/etiska och politiska utan svårighet. Exempel på det religiösa/etiska kan 

utgöras av frågan när livet börjar (?) som Mathilda redogör för. Det politiska kan exemplifieras 

med ämnena kriminalitet som Anna, Frida och Nina redogör för och ”vulgär och extrem 

feminism” (Intervju 3, 10 mars 2020) som Iris berättar om. De två senares kristallisering i 

frågan om positiva följder av svår kriminalitet kan uppstå (?) respektive problemet att det finns 

ett tabu kring att prata om vulgär och extrem feminism gör att flera uppfattningar hysas rörande 

dessa. Alla tre uppfyller detta kriterium, något som är grundläggande för att det ska kunna 

betraktas som kontroversiella frågor, enligt både Stradlings och den Deardenska definitionen.  

Stradlings definition innebär att det måste finnas en tydlig splittring och 

motstridiga förklaringar eller lösningar till frågan (Stradling 1984, 121). Mathildas beskrivning 

av att det blivit konflikter där individer eller grupper haft olika uppfattningar i frågan när livet 

börjar (?) uppfyller denna del i Stradlings definition. När livet börjar (?) kan innebära 

exempelvis en katolsk grundsyn (jfr. Brown 2007, 248–251), alltså att livet uppstår vid 

befruktningen, en mer komplex judisk sådan (jfr. Lawton 2007, 187–188), där fostrets liv 

värderas som beroende av moderns och därmed som en del av detta, eller någon form av sekulär 
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uppfattning som baserat på juridiskt eller etiskt resonerande kan resultera i olika slutsatser om 

svaret på frågan. Ingen av dessa kan bevisas med empiriska belägg utan att först frågan vad är 

ett liv (?) besvaras. Denna fråga resulterar sannolikt i att dogmatiska uppfattningar som stödjer 

ett visst synsätt uttrycks varav det ofrånkomligen blir en cirkelargumentation. Med detta menas 

att olika värdesystem innebär olika svar på frågan, varav när börjar livet (?) uppfyller samtliga 

kriterier som krävs för att betraktas som kontroversiell enligt Stradlings definition. Enligt den 

Deardenska definitionen (Hand & Levinson 2012, 618) krävs inte konfliktperspektivet men 

däremot krävs det att motstridiga uppfattningar som inte står i strid med förnuft ska kunna 

hållas. Det finns inget i de stiliserade katolska, judiska och sekulära synsätten som står i direkt 

strid med förnuft, uppfattar jag, och att ge sig in i en sådan diskussion slutar förmodligen i ett 

likande cirkelresonemang som frågorna när börjar livet (?) och vad är ett liv (?). Av detta menar 

jag att även en Deardensk definition leder till samma slutsats: detta är en kontroversiell fråga. 

Svårigheten med att analysera vulgär och extrem feminism som en kontroversiell 

fråga är konkret att det inte är en fråga. En bör här inte avfärdande fastna i detta då likväl 

Stradling (1984, 121) som Levinson och Hand (2012, 618) betraktar controversial issues, vilket 

innebär en viss större bredd än vad den svenska översättningen antyder (jfr. Hess 2009, 37–40). 

Stradling (1984) menar även att vissa frågors kontroversialitet ligger i att de inte kan diskuteras 

och betecknas som oberörbara frågor. Orden vulgär och extrem hävdar jag utan vidare belägg 

att har starka negativa konnotationer generellt, vilket leder till att problemet är formulerat 

utifrån ett givet värdesystem, problemet är alltså inte i någon mening neutralt formulerat. Två 

implicita frågor kan deriveras ur formuleringen för att betrakta detta bekymmer: Finns vulgär 

och extrem feminism (?) och hur definieras det (?). Detta innebär både en neutral formulering 

och två konkreta frågor men som ändå inte motsvarar problemet fullständigt. Med tillägget om 

extrem feminism finns och något kan definieras som det, finns det ett tabu att prata om det (?) 

har vi däremot frågor som motsvarar problemet varav översättningen av ordet issues inte är 

grund för att diskvalificera detta problem som en kontroversiell fråga. Det har enligt Iris 

redogörelse blivit konflikt kring detta och det i sig antyder starkt att det finns olika svar på de 

analytiskt konstruerade implicita frågorna. Värdesystemen är sannolikt kopplade till politiska 

åsikter och uppfattningar i jämställdhetsfrågor. Detta innebär att Stradlings (1984, 121) 

definition kan betraktas som uppfylld även om den kontroversiella frågan inte fullt ut 

artikulerats i intervjun. En Deardensk (Hand & Levinson 2012, 618) definition kräver som 

bekant däremot att de motstridiga åsikterna måste förankras i förnuft vilket är svårare att avgöra 

här. Detta då varken Iris eller de hon uppfattat som motstridiga har en artikulerad åsikt eller ett 
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lika välkänt exempel på denna diskussion som den rörande när börjar livet (?) ovan finns. Dock 

framstår det som rimligt att anta att människor kan ha skiftande åsikter om vad som definierar 

vulgärt och extremt utan att detta motsäger förnuft, medan om vulgär och extrem feminism 

existerar blir avhängigt detta. Huruvida huvuddelen, om det finns ett tabu att tala om detta, 

uppfyller detta förnufts-kriterium utgör vidare spekulation och är i vidare en fråga om konkret 

empiri då ett sådant tabu likaväl är möjligt som inte faktiskt givet. Alltså en fråga för forskning 

med ett sådant fokus. Med ovan förtydligat bör problemet betraktas som en kontroversiell fråga 

enligt båda definitionerna. 

Kriminalitet som ämne innebär en rad frågor som kontroversiella uppfattningar, 

enligt båda definitionerna, kan inhysas om. Huruvida en given handling bör vara brottslig har 

genom historien varit föremål för kontroverser, detta kan exemplifieras med barnaga (jfr. 

Köhler & Lucas, 2014) och homosexuellas rättigheter till giftermål (jfr. SKU 2005:1), och hur 

handlingarna ska straffas är ett område med en rad kontroversiella frågor associerat. 

Exempelvis kan frågan huruvida dödsstraff bör användas (?) resultera i konflikter baserade på 

motstridiga tolkningar utifrån olika värdesystem där inget av dessa motsäger förnuft. Om 

positiva följder av allvarlig kriminalitet kan uppstå är däremot inte lika självklart 

kontroversiellt. Med utgångspunkt i Stradlings (1984, 121) definition kan vi betrakta 

positionerna att det är möjligt respektive att det inte är det. Positionerna bör vara baserade i 

olika värdesystem som avgör vad som är bra och dåligt där det ena säger att bra kan leda till 

dåligt och vice versa, medan det andra säger att dåligt inte kan leda till gott och omvänt. Utifrån 

detta kan en konflikt likt den som deltagarna Anna, Frida och Nina beskriver uppstå där 

kriminalitetens följder i termer av bra och dåligt ifrågasätts utifrån olika värdesystem. Detta bör 

alltså betraktas som en kontroversiell fråga enligt Stradlings definition. En Deardensk definition 

(Hand & Levinson 2012, 618) innebär dock att detta inte ses som en kontroversiell fråga då 

positionen att dåligt inte kan leda till bra framgår som i konflikt med förnuft. Det bör heller ej 

vara möjligt att argumentera för att om en handling är tillräckligt dålig så kan den inte leda till 

något gott, då handling och en indirekt ej avsedd konsekvens inte är begränsade av varandra i 

normativa termer. Ett exempel på detta kan ges i Sveriges ekonomiska välstånd efter andra 

världskriget där något bra inträffat som en direkt följd av en av historiens förmodligen värsta 

händelser i termer av mänskligt lidande. Huruvida det dåliga blir bra, eller ens acceptabelt, av 

att det har en bra följd är däremot ett helt annat samtal som inte förts kring denna fråga. Med 

detta i åtanke är detta inte en kontroversiell fråga enligt en Deardensk definition då bara två 
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positioner framstår tillgängliga och den ena står i konflikt med empiriskt prövbara variabler, 

alltså förnuft. 

 Rörande vilka kontroversiella frågor, problem och ämnen som framkommer i 

intervjuerna har det i resultatet gjorts tydligt att ämnen är det som är vanligast. Dessa artikuleras 

vid följdfrågor till kontroversiella frågor eller problem, så som kriminalitet och vulgär och 

extrem feminism görs ovan. Undantaget här utgörs av när börjar livet (?) som direkt artikuleras 

som en fråga. Likt lärarna i Hess (2009, 37–40) studie verkar deltagarna i denna studie i första 

hand identifiera ämnen som vid närmare frågor kan härledas till problem eller frågor. Fallet 

vulgär och extrem feminism tar sig inte vidare till fråga utan artikuleras på detta sätt först genom 

min analys av problemet. Fallet kriminalitet artikuleras av deltagarna på ett sådant sätt att den 

egna positionen framstår som orimlig i analysen av denna. Detta talar för en ovana att artikulera 

och sätta fingret på en kontroversiell fråga, likt den Hess beskriver att lärarna i hennes studie 

har. En möjlig slutsats av detta är att om de svenska lärare som undervisat deltagarna också har 

problem med att artikulera kontroversiella frågor så lär sig förmodligen inte eleverna att göra 

detta av deras undervisning, vilket förklarar detta resultat. Den enda frågan som redogjorts för 

direkt som en fråga, när börjar livet (?), bör inte ses som ett undantag från detta utan som 

avvikande i sig då frågan artikulerats väl i andra välkända kontexter. Alltså är detta en 

upprepning av en redan artikulerad fråga och inte en i klassrummet artikulerad fråga. Enligt 

Hess (a.a., 41) innebär detta att det finns en bristande bakgrund i termer av kunskap och kontext 

för samtalen om de kontroversiella frågorna om dessa förstås som ämnen och problem och inte 

just kontroversiella frågor.  

 

6.2 Tema 2: Läraren (Hur: metod och interaktion?)  

Det andra temat tar utgångspunkt i frågeställning 2. Hur överensstämmer elevernas 

erfarenheter av lärarpraktiker och idealföreställningar av dessa i förhållande till etablerade 

undervisningsstrategier?. Den deskriptiva komponenten som rör elevers erfarenheter 

presenteras först och den normativa som rör elevernas idealbilder presenteras sedan och 

avslutande summeras detta med en analys av skillnader mellan erfarenheter och idealbilder. 

 Evelina beskriver att en lärare ska explicit klargjort att det är frågan om ett liv 

kring ett samtal om abort där elever haft olika uppfattning om när abort ska vara tillåtet. Stöd 

för denna uppfattning finns inte att hämta direkt i läroplanen för gymnasiet (jfr. Skolverket 

2011, 1–4) vilket gör att det tydligt blir fråga om en egen åsikt. Läraren i fråga säger aldrig 

direkt att abort är fel, enligt Evelina, men att det är fel att döda en levande människa framgår 
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som allmänt vedertaget. Detta anknyter till synen på när livet börjar enligt olika 

trosuppfattningar (se 6.1 Tema 1: Innehåll (Vad är kontroversiella frågor?) 3 st.). Då 

uppenbarligen motstridiga åsikter redan förekommit i klassrummet framgår det inte som att 

läraren använder en djävulens advokat-strategi här, varav detta bör vara fråga om lärarens egen 

åsikt, att läraren stöttat vissa elever i klassrummet eller både och. Av sammanhanget som finns 

återgivet uppfattar jag det som att läraren både ger uttryck för sin egen åsikt och stöttar en eller 

flera elever. Detta är alltså en användning av engagerad ansats- och allierad-strategi. Eleverna 

som Evelina samtalat med efteråt ska enligt henne ha upplevt att det hela var en märklig 

upplevelse. Detta uppfattar jag som att Evelina inte upplevt det hela som någonting positivt. 

Möjligen kan detta kopplas till Skolverkets (2016, 16) slutsats om allierad-strategin, alltså att 

denna kan leda till att elever uppfattar detta som favorisering vis-a-vis att vissa elever ses sämre 

på. En viktig följdfråga som kan ställas om en engagerad ansats-strategi: Avslutade detta 

diskussionen? Min tolkning av Evelinas redogörelse är att läraren upprättar ett rätt och fel i en 

kontroversiell fråga, en omöjlighet enligt denna studies definitioner, via sin maktposition i 

klassrummet och därmed avslutar diskussionen. När strategierna allierad (a.a., 16) och 

engagerad ansats (Stradling 1984) används är syftet att stimulera samtal vidare, inte att avsluta 

dessa, varav en sådan användning av strategin framstår som antingen misslyckad eller ej 

reflekterad. En annan möjlighet är att det endast finns viss likhet med dessa strategier och att 

detta blir en analytisk efterhandskonstruktion där fallet är att läraren har en ej teoretiskt 

motiverad strategi som utifrån denna empiri inte framstår som effektiv i undervisningen. 

 Mathilda uppfattar att lärare ofta har en enda strategi som de använder sig av, med 

andra ord antingen saknar de teknisk kunnande i strategier eller så använder de endast den 

strategi som de är bekväma med. Möjligheten att lärare varier sig mer än vad Mathilda uppfattar 

bör dock noteras. Hon uppfattar även att det finns en skillnad mellan när lärare ger uttryck och 

argumenterar för sina egna åsikter och när de försöker provocera fram tanke med en mer 

föreslående metod. Den tidigare upplevs på ett negativt sätt och den senare på ett positivt sådant. 

Denna första förklaras bäst som en engagerad ansats-strategi där läraren enligt Stradlings 

(1984) tankar lyfter fram sina egna åsikter och deltar i samtalet för att stimulera samtalet. 

Eftersom detta upplevs negativt av Mathilda och förtroendet för läraren tvärtom strategins 

mening verkar minska är konklusionen att användningen av strategin i detta fall inte är effektiv. 

Vad som gör strategin ineffektiv kan spekuleras kring, möjligen har Stradling fel i att lärare inte 

vet begränsningar för denna eller så beror det negativa mottagandet på något annat som gör att 

lärarens egna åsikter inte upplevs som genuina och uppmanande till kritisk reflektion. En annan 
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möjlig analys är att detta är fråga om att läraren antar en åsikt för att provocera men misslyckas 

med att driva samtalet framåt, varav det då är frågan om en misslyckad djävulens advokat-

strategi som ger den negativa följden Stradling varnat för. Det vill säga att en antagen åsikt ses 

som lärarens egen och detta leder till misstro. Om detta är ett fall av djävulens advokat bör det 

även övervägas huruvida den åsikt läraren presenterat utmanat en befäst uppfattning hos 

eleverna. Däremot beskriver Mathilda även lärare som provocerar på ett mer föreslående sätt 

vilket bör förstås som en djävulens advokat-strategi och eftersom denna upplevs positivt och 

uppmuntrande till vidare tänkande av Mathilda är den alltså i viss mån framgångsrik. 

Framgången i metoden kan ligga i att den synliggör olika tankesätt utan att nödvändigtvis 

ifrågasätta riktigheten i elevers sådana, alltså ett transparent sätt att hantera kontroversiella 

frågor som bygger på insikten att fler än en position kan antas utifrån olika värdesystem och 

utan att motsäga förnuft. Om fallet är att i båda situationerna används djävulens advokat-

strategier kan man se en tydlig skillnad mellan när en sådan är framgångsrik, åtminstone utan 

att skada relationen mellan elever och lärare, och inte. Där läraren är en kritisk vän som 

uppmanar till nya sätt att tänka når denna framgång men där läraren gör eleven till den andre 

som symboliskt ska förgöras (jfr. Tryggvason 2018, 60) upplever eleven sig ifrågasatt och 

främmandegjord, varav detta tar en mer antagonistisk riktning för att tangera tema fyra. Med 

detta sagt är djävulens advokat möjligen en strategi som kräver en någorlunda god relation till 

eleverna för att vara framgångsrik då förtroende är viktigt om läraren ska kunna ses som en vän 

och inte en kritisk motståndare. 

 Julia uppfattar att lärare ofta lutar sig mot policy, undviker personliga åsikter och 

blir obekväma av att elever undrar om dessa. Utifrån Julias redogörelse kan ett antal möjliga 

slutsatser dras där två ytterligheter får verka illustrerande för detta resonemang. Antingen har 

lärarna i fråga inte framgångsrika strategier för att hantera sina egna uppfattningar i 

klassrummet eller så har lärarna ifråga endast en strategi de använder, i likhet med vad Mathilda 

upplever, och denna strategi innebär att luta sig mot skolan som institution. Detta bör betraktas 

som en officiell linje-strategi. Om fallet är att lärare saknar strategier ger det gott fog för att 

efterfråga fortbildning i hur åsikter i kontroversiella frågor hanteras i sammanhanget vilket är 

ett påstående som får avsluta den möjliga förklaringen. Är fallet däremot att lärarna använder 

officiell linje-strategin kan vi se att i detta fall innebär det att elever så som Julia uppfattar att 

det leder till bristande vägledning i studierna. Denna slutsats är rimlig utifrån följande 

frågeställning: Hur ska elever lära sig att uttrycka och tala för uppfattningar om deras lärare inte 

kan vägleda dem och visa på exempel? Officiell linje är enligt Stradling (1984) ofta förordat av 
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makthavare och dylikt och enligt Skolverket (2016, 16) leder det till att elever uppfattar sina 

åsikter som ej önskvärda. Lärarens situation som sådan är svår att bedöma utifrån en 

redogörelse men detta kan användas för att peka på en partikulär upplevelse av strategin. 

Handlande i linje med strategin har inte lett till en positiv upplevelse hos deltagaren Julia. 

 Rörande den normativa ansatsen i denna frågeställningar står deltagarna för olika 

uppfattningar. Det är inte min mening att här argumentera för att detta är optimala strategier för 

alla elever eller för den delen alls. Syftet är att visa på vad eleverna upplever som positiva 

undervisningsformer vilket bör tillskrivas ett intrinsikalt värde, särskilt om detta kan kopplas 

till stringent teori på ämnet så som Stradlings och Skolverkets. Evelina menar att läraren bör 

avdramatisera, ge en saklig bakgrund i frågorna och hitta sätt för att framhäva elevernas 

uppfattningar istället för lärarens egna, gärna i mindre grupper. Detta bör innebära att det är en 

neutral/objektiv ordförande-strategi som efterfrågas. Mathilda delar Evelinas uppfattning om 

att läraren inte ska stå för åsikterna i sammanhanget, däremot får läraren gärna provocera på ett 

sätt som uppmanar tanke och reflektion. Detta innebär dels en djävulens advokat-strategi men 

inte utifrån så mycket åsikter som andra perspektiv. Mathildas ideala utgångspunkt kan alltså 

här ses som densamma som Evelinas alltså neutral/objektiv ordförande, men målet är att få in 

fler perspektiv på ämnet och då kan läraren använda djävulens advokat. Att sträva efter att 

uppnå många perspektiv i undervisningen om kontroversiella frågor är dock fråga om en tredje 

strategi, nämligen balanserad bild (Stradling 1984). Alltså är den övergripande strategin som 

Mathilda föreslår balanserad bild, neutral/objektiv ordförande och även djävulens advokat som 

kan hjälpa undervisningen i sin helhet att nå en balanserad bild. Julia utgör en kontrast då hon 

vill ha lärare som aktivt deltar i diskussioner och är öppna med sina egna åsikter. Att lärare 

agerar på detta sätt innebär att någon form av engagerad ansats-strategi används, eller möjligen 

en välspelad djävulens advokat, parallellen till Hand och Levinsons resonemang om att lärare 

kan delta i diskussioner om kontroversiella frågor (se s. 10) kan även ses som relevant.  

 Övergripande kan ett mönster uppmärksammas rörande hur idealbilderna ser ut 

med utgångspunkt i vilka erfarenheterna deltagarna har. De deltagare som har erfarenhet av att 

lärare delar och argumenterar för sin åsikt vill ha lärare som är mer i bakgrunden och deltagare 

som har erfarenheter av lärare som rör sig mer i bakgrunden vill ha lärare som deltar. Om detta 

endast är ett fall av talesättet om grönare gräs hos grannen är oklart, men möjligen kan detta ses 

mot bakgrunden att erfarenheterna av åsiktsdelande lärare generellt inte är positiva. Mathilda 

redogör för blandade erfarenheter varav hon även är öppen för vissa fall där läraren tar en mer 

aktiv roll i att framföra tankesätt. Utifrån Stradling (1984) bör situationer där läraren är genuin 



45 
 

med sina uppfattningar ses som ideal, men endast så länge läraren, i enighet med Stradling, vet 

var gränserna för engagerad ansats går. En annan möjlighet, som jag vill hävda sannolikheten 

i, är att elever är olika liksom lärare, därför fungerar inte alla strategier bra på alla elever eller 

utförda av alla lärare. Men detta motiverar ett tekniskt och teoretiskt kunnande i strategierna 

hos lärare, för att dessa ska veta när det är läge att spela på en annan strategi och att veta hur 

denna används effektivt. Detta i linje med Stradlings (1984, 127) tanke att lärare inte endast ska 

använda en enda strategi. Avslutande kan Stradlings och Skolverkets teori ses som en 

välfungerande grund för att beskriva erfarenheter i klassrummet då det finns en tydlig relation 

mellan vad deltagarna uppger och strategierna, även idealen som delas kan tydligt kopplas till 

detta. Denna formulering av strategier är möjligen inte fullständig och kan möjligen förstås som 

för kategorisk, men den fyller ett tydligt syfte för att förstå och beskriva elevers erfarenheter av 

läraragerande i kontroversiella frågor.  

 

6.3 Tema 3: Mål (Varför?)  

Det tredje temat tar utgångspunkt i frågeställning 3. Vilka syften med undervisning i 

kontroversiella frågor framkommer i elevernas utsagor?. Först kommer deltagarnas 

redogörelser att analyseras enskilt, det vill säga en intervju åt gången, och avslutningsvis 

betraktas och diskuteras helheten i dessa. 

 Evelina redogör inledande för att det inte finns ett uttalat syfte med 

undervisningen av kontroversiella frågor som hon har erfarenhet av. Detta innebär konkret att 

denna sektion endast kan befatta sig om Evelinas föreställda syfte samt effekter av undervisning 

och inte förståelsen av ett av läraren uttalat sådant. Evelina menar dock att det finns flera 

positiva effekter av att arbeta med kontroversiella frågor, samtliga av dessa kan sammankopplas 

med syften med utbildning. Dels menar Evelina att man lär sig mer om ämnet bakom frågorna 

genom diskussion och bland annat fler synvinklar poängteras av henne. Detta kan kopplas till 

kvalificering (Aspelin 2015, 36) då detta bidrar till utvecklad kompetens dels genom övning i 

diskussion och att se fler vinklar på problem, dels genom att kompetenser kring konkreta frågor 

utvecklas. Evelina menar även att en viktig följd av undervisningen i kontroversiella frågor är 

att utveckla och få fram sin egen åsikt och eventuellt att kunna förändra denna. Detta 

korresponderar mot utbildningssyftet subjektifiering (a.a., 36–37) då utveckling av och uttryck 

för den egna åsikten kopplas till individens frigörelse där alltså den enskildes individualitet ges 

stöd i att bli mindre begränsad. Evelina menar även att diskussioner om kontroversiella frågor 

leder till ett ökat engagemang i dessa och en ökad förmåga till att förstå andras uttryckta åsikter. 
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Båda dessa innebär att eleven vänder sig ut från sig själv, mot omvärlden, med sina egna åsikter 

likväl som sin uppmärksamhet på andra. Detta kopplas till existentialisering (a.a., 37–41) då 

det motverkas asocial responslöshet och leder till att elever blir mer socialt responsiva, eller 

annorlunda uttryckt lättare interagerar med sin omvärld. Evelinas redogörelse tar alltså fasta på 

kvalificering, subjektifiering och existentialisering som implicita syften med undervisningen i 

kontroversiella frågor. Detta innebär konkret att den upplevelse som beskrivs leder till ökad 

kompetens, ett frigörande av individen och ett större engagemang i omvärlden enligt Aspelins 

teori, något jag vill hävda att framstår som i linje med Evelinas erfarenheter av undervisning i 

kontroversiella frågor. 

 Sara delar Evelinas uppfattning om att det inte finns ett uttalat syfte med 

undervisningen i kontroversiella frågor, vilket leder till samma slutsats om föreställda syften 

som ovan. Liknande som ovan tar Sara fasta på kvalificerande och existentialiserande syften, 

men lägger inget fokus på den egna åsikten varav subjektifiering ej betraktas som ett föreställt 

syfte. Sara menar att kontroversiella frågor är viktiga i undervisningen för att förstå omvärlden 

och att lära sig att diskutera denna. Båda dessa delar anknyter till kvalifikation genom att det 

utvecklar elevens kompetenser i termer av kunskaper och färdigheter. Intresset för omvärlden 

kan sammankopplas med Saras tanke om att det är bra att veta hur andra tänker i kontroversiella 

frågor. Detta tyder på att Sara föreställer sig ett syfte kopplat till existentialisering då detta 

innebär förmågor som relaterar till social responsivitet. Dock saknas komponenten att uttrycka 

egna tankar för att det fullständigt ska vara fråga om ett fullständigt existentialiserande syfte, 

vilket betonar Saras ateoretiska formuleringsgrund likväl som den tydliga bristen i att det inte 

finns ett av läraren explicit formulerat syfte. En annan möjlighet är förstås att Saras upplevelse 

bara delvis beskrivs av ett existentialiserande syfte.  

 ”Man blir ju hjärntvättad” (Intervju 2, 10 mars 2020) anmärkte deltagaren Anna 

under fokusgruppsintervjun rörande hur undervisning i kontroversiella frågor ibland har 

upplevts. Deltagarna i fokusgruppen upplever att lärarna har ett uttalat syfte med 

undervisningen och detta är att eleverna ska lära sig att diskutera och argumentera. Detta 

kopplas till kvalificering på samma grund som båda fallen ovan. Utöver detta uttrycker sig 

deltagarna mycket kritiskt mot ett upplevt, men outtalat, syfte med undervisningen som citatet 

ovan illustrerar. Deltagarna menar att deras åsikter i diskussionerna ska synliggöras för att 

korrigeras mot en åsiktsmall som läraren har. Detta innebär alltså, utifrån deltagarnas 

redogörelse, att läraren har på förhand givna normer och värden som eleverna ska internalisera. 

I denna mening är det fråga om utbildningssyftet socialisering (Aspelin 2015, 36) om värdena 
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och normerna kan antas vara samhällets. I detta fall uppstår en tydlig begränsning i Aspelins 

formulering av syftet som även återfinns i Biesta (2011: 20–23): Förståelsen av 

utbildningssyftet socialisation är idealistiskt och föreskrivande vilket kan bli problematiskt när 

begreppet används för att beskriva en upplevd verklighet. För tydlighetens skull bör det 

klargöras att detta inte är en kritik av Biesta eller Aspelins teori, det är en kritik av 

tillämpbarheten för denna studie som kan åtgärdas med ett a posteriori-resonemang. Aspelin 

(2015, 36) menar att det i utbildningssyftena handlar om god utbildning, men för att beskriva 

en upplevd verklighet med fel och brister kan vissa antaganden utvärderas. Så som att det 

nödvändigtvis är samhällets normer som reproduceras. Det finns inget som säger att endast 

samhällets värden kan reproduceras i klassrummet och på så vis verka socialiserande, detta kan 

även göras utifrån andra värden. Exempelvis om en stark grupp elever eller en lärare står för en 

mot samhället avvikande åsikt, vilket mycket väl kan ha varit fallet för deltagarna i 

intervjustudien. Oavsett bör detta betraktas som utbildningssyftet socialisering, eller åtminstone 

angränsande detta, då det inte framstår så gott som Aspelin och Biesta föreställde sig syftet. Det 

bör även noteras att deltagarna genom sitt kritiska ställningstagande mot sin upplevelse av 

socialisering som syfte efterfrågar ett syfte där elever tillåts ha sina åsikter. Detta bör röra någon 

form av subjektifiering eller existentialisering, då båda relaterar individens relation till den egna 

åsikten. Vilken av dessa det är fråga om står däremot oklart. 

 Övergripande verkar deltagarna förhålla sig positivt till syftena kvalificering, 

subjektifiering och existentialisering där detta nämns. Eleverna ser här tydliga värden med de 

erfarenheter av utbildning de har och uppskattar dessa. Däremot förstås syftet som angränsar 

till socialisering negativt av deltagarna och kopplas till hjärntvätt och att undervisningen i 

kontroversiella frågor inte ger utvecklar relevanta kunskaper och förmågor. Oavsett vad 

lärarens tänka syfte med undervisningen har varit så har kommunikationen om detta lett till att 

eleverna uppfattat ett negativt socialisationsliknande syfte. Deltagarnas upplevelser kan 

säkerligen förklaras på många olika sätt men en viktig anmärkning är att ett explicit syfte som 

berör socialiserande aspekter av undervisningen hade förändrat denna upplevelse. Detta 

relaterar även till övriga intervjuer där deltagarna direkt har uppgett att ett syfte inte funnits 

uttalat i klassrummet. Detta får ses som en huvudsaklig slutsats i förhållande till denna 

frågeställning: Att ofta finns inget explicit syfte med undervisningen som elever förstår och där 

det finns är syftet bristfälligt i förmåga att motivera aspekter av undervisningen i kontroversiella 

frågor för eleverna. Eleverna har dock en förståelse av att det finns syften med undervisningen 

och en kreativ förmåga att resonera kring dessa på sätt som anknyter till Aspelins/Biestas teori. 
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Detta säger oss en av två saker: Antingen finns ett av läraren planerat bakomliggande syfte 

grundat i Aspelin eller Biesta som eleverna upplever indirekta följder av på ett sådant sätt att 

de implicit förstår syftet eller så är Biestas och Aspelins syften med utbildning så pass 

välformulerade att de tar fasta på hur människor kan resonera kring motiveringar.  

 

6.4 Tema 4: Eleverna (Måluppfyllelse?)  

Det fjärde temat tar utgångspunkt i frågeställning 4. Hur värderar eleverna sin egen utbildning 

i kontroversiella frågor och hur förhåller sig detta till politisk agonism och hegemoni?. Denna 

del utgår från aspekterna Antagonism och agonism respektive hegemoni och konsensus i 

Tryggvasons teori. Med andra ord diskuteras och analyseras inte en redogörelse per stycke utan 

en teoretisk aspekt per rubrik. I slutet sammanfattas slutsatserna i analysen av tema 4.

  

Antagonism och Agonism  

Deltagarna Mathilda och Saras redogörelser som kopplas till antagonism och agonism innebär 

att insikt och engagemang i kontroversiella frågor leder till att man lättare utvecklar åsikter 

kring dessa. Sara menar även att engagemanget motverkar den passivitet som hon själv ofta 

upplever i konfliktorienterade situationer kring frågorna (jfr. existentialisering), möjligen då 

detta kan bidra till att sätta frågorna i centrum istället för de motstridiga partnerna. Dock menar 

Mathilda att åsikter blir stelare och mindre föränderliga av engagemang medan Sara menar att 

åsikterna blir mer flexibla av detta. Detta kan relateras till antagonistiska och agonistiska 

identiteter där Mathildas upplevelse är att åsikter blir till en del av essentialiserade identiteter 

där den egna åsikter blir en del av en den egna identiteten. Sara däremot uppfattar en annan typ 

av identitetskonstruktion där identiteten inte på samma sätt relaterar till åsikten. Åsikterna blir 

tvärtom mer benägna att förändras med engagemang enligt Sara. Detta är uttryck för helt olika 

perspektiv på identiteters, engagemangs och åsikters relation till varandra och dessa följer 

skillnaderna mellan antagonism och agonism. Mathilda förstår relationerna mellan dessa tre 

utifrån mer antagonistiska antaganden där alltså identiteten och åsikten blir till en stabilare 

helhet, medan Sara förstår detta på ett mer agonistiskt sätt där relationen innebär en svagare 

koppling mellan identitet och åsikt. Sara menar även att konfliktsituationer kan skämtas bort då 

parterna inte vill komma i konflikt med varandra. Detta tyder alltså på att det finns två upplevda 

alternativ kring konflikter nämligen att två essentialiserade identiteter möts i argumentation där 

inte åsikterna står i centrum utan konflikten mellan partnerna är centralt. Detta anknyter till den 

antagonistiska förgöra-den-andre tanken där meningsmotståndaren görs till en essentialiserad 

fiende och inte en människa med föränderliga åsikter. Mathilda menar även att det i 
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argumentation är viktigt att lyssna hela vägen till punkt istället för att avbryta för att 

argumentera emot, då hon uppfattar att detta leder till mer sämre förståelse och därmed en mer 

destruktiv konflikt. Frågan vad som händer här är intressant. När en meningsmotståndare 

avbryts för att argumenteras mot kan detta inte betraktas som att meningsmotståndarens 

fullständiga argument bemöts utan tvärtom reduceras detta till antingen en mindre del av dennes 

resonemang eller till en essentialiserad motståndare. Denna motståndare förväntas alltså ha 

vissa åsikter och motsägas av vissa argument, detta i sig kan kopplas till antagonismens 

symboliska förgörande av den andre där den andre ses som en essentialiserad fiende. Mathildas 

kritik av ett sådant agerande tyder på eftersträvandet av ett mer agonistiskt förhållningssätt.  

De är dock både två överens om att erfarenhet av andras åsikter och relaterad 

undervisningen gör det lättare att förstå, acceptera och lyssna på andras åsikter, vilket innebär 

att undervisningen dessa deltagare berättar om leder till mer agonism. Alltså att deltagarna 

upplever sig bättre på att samtala om frågor utan att koppla dessa till egna identiteter. Detta 

framgår i Mathildas och Saras utsagor som något positivt och eftersträvansvärt. Deltagarna i 

fokusgruppen, Anna, Frida och Nina, ställer sig dock kritiska till undervisningen och menar att 

denna inte är effektiv på så vis. De ger exempel på lärare som genom att argumentera kraftfullt 

mot elevers åsikter gör deltagarna mindre benägna att vilja lyssna och där en tydlig 

antagonistisk relation mellan deltagarna och lärare uppstår. Deltagarna upplever sig här 

ifrågasatta och angripna som personer, då deras identiteter hänger ihop med deras åsikter, vilket 

verkar bli mer påtagligt när dessas åsikter ifrågasätts. De redogör även för att konflikter kring 

kontroversiella frågor i huvudsak börjar med aggressivitet för att sedan gå vidare i en passivare 

form av aggressivitet där inte åsikterna längre samtalas om utan det som kvarstår är en fientlig 

stämning mellan meningsmotståndarna. Detta utgör ett tydligt exempel på när ett samtal kantrar 

på så vis att själva frågan inte har relevans längre utan det centrala blir motsättningen mellan 

de essentialiserade identiteterna, med andra ord blir relationerna väldigt tydligt antagonistiska. 

Anna, Frida och Ninas redogörelse framstår som tydligt kritisk kring detta i den meningen att 

de inte upplever detta som ett eftersträvansvärt resultat. 

Summerande har deltagarna olika erfarenheter, där de som upplever mer agonism 

av och i undervisningen verkar vara benägna att uppfatta undervisningen som mer givande samt 

att dessa har lättare för att identifiera problem i samtal kring kontroversiella frågor. Deltagare 

som däremot ger uttryck för mer antagonistiska positioner ställer sig mer kritiska till 

undervisningen och verkar ha lättare att uppleva sig angripna i samtal om kontroversiella frågor. 

I enlighet med Tryggvasons teori bör detta leda till att de deltagare som upplever mer 
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antagonism även blir stelare i sina åsikter, vilket deltagarna verkar uppleva enligt redogörelsen. 

Med detta framstår det som att mer agonism har positiva effekter hos deltagarna då agonism 

verkar hänga ihop med positiva och meningsfulla erfarenheter av undervisningen och leda till 

ett mer tillgängligt samtalsklimat kring kontroversiella frågor.  

 

Konsensus och Hegemoni  

Deltagarna Mathilda och Sara samt fokusgruppsdeltagarna Anna, Frida och Nina har liknande 

erfarenheter av hur kontroversiella frågor avslutas. Av redogörelserna att döma uppstår inte 

konsensus i frågorna ofta då det verkar finnas för stort avstånd mellan åsikter och inte 

tillräckliga medel för att överbrygga dessa. Konsensus framstår alltså som svårt att uppnå för 

deltagarna. Däremot uppstår en form av hegemoni som inte ligger i linje med Tryggvasons teori 

där hegemoni med artikulerade åsikter som respekteras stipuleras. Detta är fråga om en implicit 

hegemoni som verkar totalt sakna förmågan att markera avslut för ett samtal, då den verkar 

markera att konflikten blir passiv men ännu olöst. Tryggvason kan mycket väl ha rätt i att 

hegemoni är ett otillräckligt mål inom undervisning utifrån detta, dock framstår det heller inte 

som att deltagarna upplever den hegemoni som Tryggvason beskriver. Den tydliga skillnaden 

är att konflikten inte ges ett avslut och att den hegemoni som uppstår är snarare motiverad i 

bristande vilja att fortsätta samtalet. Istället för att detta konstateras som en situation där 

samtalet har nått sin slutpunkt, och åsikterna har fått artikuleras och respekteras, så framstår det 

som att en passiviserande vetskap om att konflikten fortfarande pågår och kommer att flamma 

upp igen vid minsta nämnande är resultatet. Detta ligger i enlighet med Tryggvasons egna 

slutsatser (jfr. Tryggvason 2018, 105–106).  

 

Agonism och Hegemoni  

Det framstår som att det finns ett samband mellan mängden antagonism eller agonism eleverna 

upplever och hur negativt eller positivt de upplever utbildningen. Antagonism relaterar till en 

mer negativ upplevelse och att deltagarna uppfattar sig ha lärt sig mindre av undervisningen. 

Detta förklaras med att det finns essentialiserade identiteter som kan kopplas till konflikter med 

lärare som deltagarna upplevt. Oavsett om eleverna upplever mer eller mindre antagonism 

verkar det som att ett tydligt avslut på samtal om kontroversiella frågor är svårt att uppnå. 

Konsensus framstår av redogörelserna som något som är långt ifrån situationerna och den 

formen av implicit hegemoni som uppstår fyller inte kriterierna för att vara någon egentlig 

hegemoni. Det viktigaste som saknas här är att den implicita hegemonin brister i att verka som 

avslutande för ett samtal som blivit konfliktfyllda, och alltså fortlever sådana konflikter. 



51 
 

7. Diskussion  

Nedan diskuteras varje ämne i huvudsak under varje tema, dock förekommer slutsatser som är 

tema- och därmed frågeställningsöverskridande. Slutsatserna diskuteras och relateras till 

studiens teoretiska ramverk och den tidigare forskningen för att sätta denna studies slutsatser i 

en för fältet relevant kontext. Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat kortfattat. 

 

7.1 Tema 1: Innehåll (Vad är kontroversiella frågor?)  

Alla deltagare i studien har erfarenheter av kontroversiella frågor och upplevelser av 

undervisning kopplat till sådana. Den ämnescentrerade förståelsen av frågorna tyder dock på 

att undervisningen de möter inte är förankrad i teori om kontroversiella frågor och undervisning 

om sådana. Hess (2009, 41) menar att det är inom ramen för frågor, alltså inte ämnen och 

problem, som kontroversiella frågor kan leda till samtal som verkar frigörande utan att inkräkta 

på individuella fri och rättigheter. Möjligen då detta bidrar till att samtalsparterna faktiskt pratar 

om samma sak i en tydligt definierad fråga istället för löst sammansatta ämnen som kan avse 

stora områden motsättningar och kunskaper. Detta bör relateras till deltagarnas upplevelser att 

när kontroversiella frågor diskuteras leder dessa sällan till slutsatser som motsvarar vare sig 

konsensus eller hegemoni. Förvisso leder en gemensam förståelse av frågan inte direkt till 

samstämmighet, men det motverkar konflikt baserad på missförstånd. Detta anknyter även till 

behovet av att betrakta kontroversiella frågor som skilda från frågor som upplevs som 

kontroversiella eller annorlunda uttryckt att undvika en sammanblandning av kontroversialitet 

och konflikt. När frågor betraktas ur likväl Stradlings som Hand och Levinsons Deardenska 

definition uppstår nämligen ett spektrum. Stradlings definition är klart bredare och kan fungera 

på så vis att den visar att det finns något kontroversiellt kring frågan samtidigt som den tar vara 

på konfliktperspektiv och för in olika värdesystem som en faktor i analysen av dessa. Den 

Deardenska definitionen är smalare och ställer högre krav på frågorna som sådana för att kunna 

betraktas som kontroversiella. Denna definition kan ha en funktion i att den hjälper till att se i 

precis vad det kontroversiella ligger genom att utesluta vissa frågor som kontroversiella. För att 

återknyta till exemplet kriminalitet i resultat och analys-delarna där jag utifrån den Deardenska 

definitionen avfärdar frågan som kontroversiell finns en intressant observation kvar att göra 

som tjänar till att knyta ihop tema 1. Deltagarna presenterade ett ämne som de hade svårt att 

utveckla till en konkret fråga varav en kan anta att ingen definition av frågan gjorts tillsammans 

med läraren i redogörelsen. Pratade deltagare och lärare om samma sak? En tolkning är att 

deltagaren Anna som uttryckte sig starkast kring detta faktiskt pratade om en annan fråga 

nämligen huruvida den inledande kriminella handlingen kan förstås som mindre dålig eller rent 
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av förlåtlig om den leder till positiva följder (?). Detta är i all mening en kontroversiell fråga 

utifrån båda definitioner och en helt annan fråga än huruvida följder av dåligt kan vara bra. 

Stradlings definition kan här hjälpa oss att sätta fingret på det kontroversiella och de olika 

värdesystemen medan en Deardensk definition hjälper oss att se det orimliga i formuleringen 

varav misstanken om en fråga som aldrig yttras kan misstänkas. Huvudproblemet sätter Hess 

distinktion fingret på, då det aldrig var en konkret fråga som diskuterades, så som i många andra 

fall.  

 

7.2 Tema 2: Läraren (Hur: metod och interaktion?)  

I analysen av tema 2 framkommer tanken att deltagarnas idealisering av det som är annorlunda 

gentemot deras erfarenheter kan vara en fråga om att gräset upplevs grönare hos grannen. Alltså 

att elever som har erfarenhet av lärare som ger tydliga uttryck för egna åsikter önskar sig lärare 

som har en mindre personlig samt neutralare hållning och vice versa. De olika idealen kan också 

motiveras i att elever föredrar olika strategier hos lärare. I sin tur bör även lärare föredra och 

hantera olika strategier olika. Morén (2017, 58–59) menar att de lärare som han studerat inte 

uppfattar samhällsfrågor som kopplat till särskilda didaktiska implikationer och reflektioner. 

För stunden kan vi betrakta samhällsfrågor synonymt med kontroversiella frågor utan att göra 

några teoretiska övertramp. Deltagare i denna studie uppger att lärarna har en egen strategi de 

använder i undervisningen, varför så är fallet bör reflekteras över och har så gjorts. Men kopplat 

till Moréns studie ger det fog för att undra om betraktade lärare ser nödvändigheten av särskilda 

didaktiska reflektioner och verktyg för att hantera kontroversiella frågor produktivt i 

klassrummet. Av det som framkommer i studien tyder inget på detta även om det, givet den 

empiriska utgångspunkten i studien, inte kan fastslås ens i det partikulära fallet. Angränsande 

fann Bruen et al. (2016) att lärare på Irland upplevde sig illa förberedda för att hantera 

kontroversiella frågor och att de saknade strategier samt metoder för detta. Att lärarna som 

upplever sig sakna sådana ses i relation till att reflektionen över behovet uteblivit, då 

kontroversiella frågor inte uppfattas innebära särskilda didaktiska behov. En kan här koppla 

samman den irländska och den svenska kontexten för att se ett gemensamt uttryck i de studerade 

fallen. Huruvida så är fallet i en bredare kontext i den svenska gymnasieskolan saknar denna 

studie belägg för. I de partikulära fallen leder detta vidare till frågan om varför kontroversiella 

frågor inte leder till särskilda didaktiska implikationer och reflektioner. Ett möjligt svar på detta 

kan vara att frågorna a priori inte framstår som skilda från annan undervisning relaterad till 

samhället. Ett sådant svar skulle dock innebära ett tydligt behov av fortbildning för 

yrkesverksamma lärare och anpassning i samhällslärarutbildningar där kontroversiella frågor 
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ges ett utrymme. Innehållsmässigt bör detta omfatta strategier i hanteringen, definitioner och 

distinktioner av kontroversiella frågor.  

 

7.3 Tema 3: Mål (Varför?)  

Rörande tema 3 kan deltagarnas redogörelser sammanfattas i två delar. Deltagarna upplever i 

praktiken syften som har likheter med kvalificering, subjektifiering och existentialisering som 

positiva. Detta framstår som rimligt då kunskaper och förmågor, individens frigörelse 

respektive förmåga att vara delaktig i sin omvärld framgår som egenskaper som jag vill hävda 

att de flesta är överens om att det är positivt att äga. Socialisering, där och på så vis som har 

uppfattats av deltagarna, förstås dock negativt. Utifrån en enkel skisserad bild där detta förstås 

som att individen tas ifrån sin rätt till sin egenart och att det liknar hjärntvätt (se 5.3 Tema 3, 

sida 31–32) framstår även detta som rimligt. Men socialisering som syfte med utbildning 

handlar inte om hjärntvätt, det handlar om en anpassning till samhällets normer (jfr. Aspelin 

2015, 36; Biesta 2011, 20–23). Utan en anpassning till samhällets normer uppstår stora problem 

i det gemensamma, och det gemensamma utvecklas aldrig i någon vidare mening. Detta 

anknyter till den andra delen av slutsatserna, då ett explicit syfte hade kunnat bemöta detta. 

Istället för att eleverna upplever sig utsatta för en skurkaktig behandling där deras åsikter tas 

ifrån dem så ges möjligheten till en fördjupad förståelse för individen och samhället, samt en 

motivering till varför viss anpassning mellan människor som lever tillsammans är nödvändig. 

Ett explicit syfte kan även ytterligare accentuera värdet i redan positivt upplevda syften och 

väga fler syften mot varandra för att skapa en, förvisso mer komplex, i huvudsak mer informativ 

mening med undervisningen. Att syften med kontroversiella frågor ofta inte framkommer utan 

blir något eleverna själva får resonera kring, vilket är fallet för många deltagare i 

intervjustudien, är i sig en svaghet. Ett tydligt syfte kan hjälpa elever att reflektera över sin 

utbildning, samtidigt som det utgör grunden till alla självmedvetna resonemang om varför 

utbildning är viktigt. Ett livslångt lärande kräver mer än implicita idéer, det kräver att ett 

livslångt syfte internaliseras av elever.  

 

7.4 Tema 4: Eleverna (Måluppfyllelse?)  

Tema 4 innebär apropå empirin två huvudsakliga slutsatser. Den första slutsatsen som kan 

påpekas är att det finns tydliga problem med hur samtal om kontroversiella frågor avslutas då 

det inte verkar förekomma tydliga markeringar för detta. Istället blir avslutning av frågor 

hängande i luften och konflikter som kan ha uppstått i relation till frågor blir inte lösta. Detta 

resulterar istället i krutdurkar eller minfält som undviks för att konflikten inte ska återkomma. 
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Larsson (2019) menar att grundskolan med den nuvarande läroplanen Lgr11 ska stå för 

pluralistiska perspektiv, alltså ska olika uppfattningar i kontroversiella frågor ställas bredvid 

varandra som likvärdiga där det handlar om uppfattningar grundade u olika värderingssystem. 

Motsvarande formuleringar finns även i Lgy11 (jfr. Skolverket 2011, 2) varav denna kontext 

fungerar motsvarande för gymnasieskolan och en studie med fokus på denna. Med detta 

tydliggjort finns här en diskrepans mellan praktik och policydokument, där praktiken innebär 

en implicit hegemoni utan reella avslut medan policyn avser hegemoniska avslut. Detta kan 

problematiseras utifrån Tryggvasons (2018, 105) resonemang om hegemonins möjliga 

bristande förmåga att fungera som avslut i klassrummen. Den andra slutsatsen är att deltagare 

som upplevt och eftersträvar mer agonistiska förhållningssätt i undervisning relaterat till 

kontroversiella frågor verkar ha mer positiva erfarenheter av denna. Deltagare som däremot ger 

uttryck för mer antagonistiska idéer och erfarenheter har uppfattat undervisningen som mindre 

meningsfull och givande. Med detta sagt verkar det inom ramen för denna studie finnas belägg 

för att hävda att agonistiska förhållningssätt är eftersträvansvärda i klassrummet, då det ger 

eleverna en meningsfullare erfarenhet. Ljunggren och Unemar Öst (2010) för resonemanget att 

olika kommunikationsstrategier hos lärare leder till ett antingen frigörande eller repressivt 

klassrumsklimat. Kopplas detta till Tryggvasons teori leder olika strategiska val till att eleverna 

upplever att deras åsikter kan yttras utan att de själva blir föremål för angrepp eller raka 

motsatsen. Detta kan även ses i relation till Stradlings strategier. Inom ramen för kontroversiella 

frågor innebär detta alltså att lärarens strategier för hur frågorna ska hanteras bidrar till om 

elevernas identiteter och åsikter essentialiseras eller om dessa åsiktsbundna identiteter 

destabiliseras för att ge utrymme för föränderliga åsikter. På detta vis hänger tema 2 ihop med 

tema 4: lärarens agerande i termer av undervisningsstrategier är centralt för elevernas 

erfarenheter och upplevelser i termer av antagonism och agonism. Att detta inte blir föremål för 

godtyckligt agerande utan tvärtom tar sin utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet 

framstår eftersträvansvärt. Detta särskilt om denna studies resonerande kring sambandet mellan 

agonism och en meningsfull upplevelse av undervisningen kan beläggas i en bredare kontext 

än vad denna studie omfattar.  

 

7.5 Sammanfattning och vidare forskning  

Inom ramen för denna studie har fyra frågeställningar relaterat till elevers erfarenheter och 

upplevelser av kontroversiella frågor i undervisning på gymnasieskolan utforskats och 

besvarats. Deltagarna i studien förstår i huvudsak kontroversiella frågor som ämnen vilket kan 

leda till sämre möjligheter för konstruktiva samtal som resulterar i ökad förståelse. Det har även 
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visats på vissa svårigheter att sätta fingret på precis vad det kontroversiella är vilket även bidrar 

till ökade svårigheter. Deltagare har redogjort för att lärare endast använder en eller ett fåtal 

strategier för undervisning i kontroversiella frågor, vilket kan problematiseras utifrån att olika 

deltagare verkar föredra och behöva olika strategier. Detta leder till ett ökat behov av teori och 

beprövad erfarenhet i kontroversiella frågor hos lärare. I de flesta fall redogör deltagarna i 

studien för att inga explicita syften med undervisning i kontroversiella frågor ges av lärare, 

varav ett glapp kan uppstå i kommunikationen som bidrar till oklarheter. Ett exempel på detta 

kan några deltagare som haft en negativ upplevelse relaterad till utbildningssyftet socialisation 

utgöra. De deltagare som har erfarenheter av implicit kvalifikation, subjektifiering och 

existentialisering har däremot mer positiva upplevelser av undervisningen, vilket möjligen talar 

för behovet av explicita syften särskilt rörande socialisation. Deltagare som upplevt och 

eftersträvar mer agonism i undervisningen redogör i regel mer meningsfulla upplevelser och 

erfarenheter av undervisningen i kontroversiella frågor. Det finns även ett tydligt problem med 

avslutet på kontroversiella frågor där varken konsensus eller hegemoni som avslut uppnås, 

vilket ger ett öppet slut på frågorna och möjligheten att en konflikt blossar upp kring dessa igen 

återstår. Avslutande framstår det som att det finns en relation mellan hur lärare agerar i termer 

av undervisningsstrategier och huruvida elever uppfattar undervisningen som mer agonistisk, 

meningsfull och positiv. 

 Teorin i denna studie framstår som välfungerande för att beskriva erfarenheter av 

undervisning i kontroversiella frågor. Detta då teorin tar fasta på hur elever förstår frågorna och 

lärarens roll i sammanhanget, vilket syfte undervisningen har samt hur eleverna upplever sig 

bli påverkade av dessa frågor. Dock höjer detta perspektiv många frågor utifrån andra 

perspektiv, något även som bör efterfrågas i lärarstudier som utesluter elevperspektiv. Flensners 

(2019) studie har på så vis en föredömlig metod som kan besvara sådana frågor om hur saker 

förstås inom olika perspektiv. Vidare frågor som uppstår apropå denna studie är huruvida lärare 

faktiskt använder flera strategier och om särskilda didaktiska reflektioner över kontroversiella 

frågor verkar förekomma (?), trots Moréns (2017) hävd att så inte är fallet. Hur strategier vidare 

relaterar till upplevd agonism hos elever (?) utgör även en relevant frågeställning. Denna studie 

finner problem med avslut i kontroversiella frågor, likt de Tryggvason (2018) utrycker om 

likväl hegemoni och konsensus. Hurdant funtade är de avslut i klassrummen som upplevs 

positivt av lärare samt elever och hur skiljer sig dessa från mindre lyckade sådana? En sista 

fråga som vidare kan ställas är hur lärare arbetar med syften i kontroversiella frågor (?), då detta 

inte framgår självklart för elever. 
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Bilaga 1. 

Tema 1. Vad är kontroversiella frågor? 

- Har du något minne av att särskilda kontroversiella frågor dykt upp i 

samhällskunskapsundervisningen?  

- Vad gjorde att frågorna blev kontroversiella? Hur uttrycktes det? 

- Fick någon uppfattning slutligen ”rätt”? Vad berodde det på i så fall? 

Tema 2. Hur agerar lärare vid kontroversiella frågor?  

- Blev de kontroversiella frågorna du minns påtalade av läraren, elever eller kom de upp 

på annat sätt? 

- Hur uppfattade du lärarens agerande under dessa frågor? Försökte läraren låta alla 

komma till tals och visa på olikheter, gav läraren uttryck för sina egna åsikter, försökte 

läraren provocera, tog läraren skolans officiella linje, eller gjorde läraren något helt 

annat?  

- Hur borde en lärare hantera kontroversiella frågor tycker du? 

Tema 3. Varför användes kontroversiella frågor i undervisningen? 

- Vilket syfte upplevde du att undervisningen hade? Var syftet att ni skulle lära er någon 

precis kunskap, skulle ni öva på att prata om kontroversiella frågor, skulle ni lära er att 

tänka kring kontroversiella frågor eller något helt annat? 

- Framstod undervisningen som planerad eller oplanerad? 

Tema 4. Hur har det påverkat dig och dina klasskamrater? 

- När den kontroversiella frågan pratades om i klassrummet, hur upplevde du att det 

påverkade klassrumsklimatet? Uppstod konflikter, blev någon arg eller ledsen, vände 

sig klassen mot läraren, var allt bara lugnt och sansat? 

- Hur upplever du att det påverkat dig på sikt att ha arbetat med kontroversiella frågor? 

Har det stärkt dina egna uppfattningar mer eller har du blivit bättre på att förstå och 

lyssna på andras perspektiv? 

- Uppfattar du att du har lärt dig viktiga och meningsfulla saker av att arbeta med 

kontroversiella frågor? Vad i så fall? 
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Bilaga 2 

 

 

KONTROVERSIELLA 
FRÅGOR
En kort introduktion

 

KONTROVERSIELLA FRÅGOR: 
DE TVÅ ORDEN

• Två ord:
Kontroversiell = omtvistad, ostrridd
Fråga = i betydelsen något som ett samtal handlar om

• Alltså: Kontroversiell fråga = Omtvistat eller omstritt samtalsämne.

 

 

KONTROVERSIELLA FRÅGOR: 
DEFINITION 

• Ett sätt att beskriva vad kontroversiella frågor är:
”Frågor som väcker starka känslor och skapar spänning”

• Är frågor som människor kan förväntas ha starka uppfattningar om och 
hamna i bråk över, vilket kan leda till ilska, rädsla och mycket annat.

• KF är alltså frågor som människor blir eller kan väntas bli oense om. Ibland på 
grund av att det finns kontroversiella uppfattningar i frågan som bryter mot 
vad de flesta tycker, ibland på grund av att det finns många olika 
uppfattningar som inte går ihop.

• En fråga framstår inte alltid kontroversiell i alla sammanhang. Exempelvis 
slutar ju en fråga att framstå som kontroversiell om alla som pratar om den 
är/blir överens, då är den ju inte omtvistad (längre).

 

KONTROVERSIELLA FRÅGOR: 
EXEMPEL

• KF kan exemplifieras med abort, kärnkraft, sex och samlevnad, skatter, 
kriminalitet osv. 

• Till vilken vecka ska abort vara lagligt? [Fråga]

• Är riskerna med kärnkraften för stora? [Problem]

• Transpersoners rättigheter kring könsbekräftande behandling [ämne]

• Höjningar av skatt på drivmedel [ämne]

• Bör Sverige höja straffen för våldsbrottslingar? [Fråga]

• Dödsstraff [ämne]

• Finns risken att vi slutar förbättra vården om aktiv dödshjälp tillåts? [Fråga]

 

 

AVSLUTNINGSVIS INFÖR INTERVJU:

• Frågor?

• Ingen recension av lärare du haft, och inte fråga om vad du tycker i 
kontroversiella frågor som sådana. Alltså kommer intervjun inte att handla 
om vad du har för åsikter, utan vilka erfarenheter från klassrum och 
undervisning du har.

• Inspelning och anteckning.

• Information, Samtycke, Konfidentialitet och nyttjande.

• Frågor?

 

 


