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Sammanfattning 

En studie av gymnasielärares arbete med olika strategier för att bemöta kontroversiella frågor i 

samhällskunskapsundervisning.  

Hur bemöter lärare kontroversiella frågor i sin undervisning? Och varför är det viktigt att ha en 

strategi? Vilka strategier går att använda i undervisningen? Denna studie ämnar att undersöka hur 

fem samhällskunskapslärare använder olika strategier för att bemöta kontroversiella frågor i 

samhällskunskapsundervisningen. Metoden som användes var en etnografisk metod som baserades 

på observationer och intervjuer med dessa fem lärare under och efter undervisningsmomenten. 

Respondenterna kom dels från olika skolor men även från samma skola i olika områden inom 

Uppsala kommun. Studien är baserad på att komma nära den verklighet som finns i den 

pedagogiska verksamheten. Vi utgick från två olika teorier när vi analyserade det insamlade 

materialet. Vi utgick från Robert Stradling och Sture Långström och Arja Vitras teorier som 

handlade om förutbestämda strategier som kunde förekomma i samhällskunskapsundervisningen i 

bemötandet av kontroversiella frågor. Slutsatsen vi kom fram till var att vi totalt kunde identifiera 

sju av dessa strategier och hur de kunde te sig i undervisningen. Det visade sig till exempel att vissa 

lärare allierade sig och tog parti, vissa var djävulens advokat och provocerade och vissa var 

undvikare av kontroversiella frågor. Det var däremot ytterst få lärare som var rädda att lyfta upp 

ämnen som kunde leda till konflikter. Vi kom även fram till att kontroverser kunde uppstå i själva 

ämnesstoffet men också sinsemellan eleverna.  

 

Nyckelord: Kontroversiella frågor, strategier, gymnasiet, samhällskunskap. 
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1 Inledning 

Den 28:e november 2022 publicerade Skolinspektionen en rapport vid namnet: Skolans hantering av 

kontroversiella frågor i undervisningen. Rapporten undersökte hur trettio skolor arbetade med 

kontroversiella frågor i Samhällskunskap och Biologi. Det visade sig i rapporten att det fanns en 

bristande insikt i hur kontroversiella frågor skall hanteras i undervisning, och att tjugoen av trettio 

skolor är i behov av kompetensutveckling (Skolinspektionen, 2022). Det framgick även att två 

tredjedelar av skolorna inte inkorporerade kontroversiella frågor i värdegrundsarbetet på ett sätt att 

det kan tillämpas i undervisning (Skolinspektionen, 2022). Därutöver visade rapporten att eleverna 

kände sig otrygga i klassrummet och inte vågade dela med sig av sina åsikter, samtidigt som lärare 

är rädda för att undervisa om kontroversiella frågor (Skolinspektionen, 2022). Författarna till 

rapporten understryker att lärare under inga omständigheter kan kompromissa med läroplanen eller 

med skolans värdegrund, även om ämnesinnehållet upplevs vara kontroversiellt. Således menar 

rapporten att lärare måste utveckla strategier för att hantera kontroversiella frågor, och hitta 

metoder för att elever skall tala i klassrumssituationer (Skolinspektionen, 2022). Detta eftersom 

undersökningen visade på att elever sällan uppmuntrades till att delta i lärarledda diskussioner om 

kontroversiella frågor, och att vissa lärare valde bort kontroversiella frågor från undervisningen 

(Skolinspektionen, 2022). Rapporten visade också att kontroversiella frågor förekom på alla de 

observerade skolorna oberoende av elevsammansättningen. Detta är problematiskt eftersom 

författarna till rapporten framhävde att kontroversiella frågor blivit allt mer laddade i Sverige och 

omvärlden. Detta speglas även i det undervisningsmaterial Europarådet sammanställt för att lärare 

skall kunna hantera kontroversiella frågor i sin undervisning. Framtagandet av detta material 

motiverades genom att ”hur skolor undervisar om kontroversiella frågor har blivit en akut 

utbildningsfråga efter fler allvarliga våldsincidenter och oroligheter i europeiska länder” (Kerr & 

Huddlestone, 2015, s 12). Det vill säga att det blir angeläget eftersom forskningen visar på att lärare 

inte använder några strategier för att undervisa om kontroversiella frågor, eller att dem helt enkelt 

väljer att undvika kontroversiella ämnen (Ljunggren, Unemar & Englund, 2015). Det enda 

forskningen på detta område i Sverige är ett etnografiskt forskningsprojekt av Kittelmann Flensner, 

hon undersöker hur kontroverser uppstår i praktiken och hur lärare hanterar detta (Kittelmann 

Flensner, 2019). Etnografiska studier syftar till att studera verkligheten och aktörers vardagspraktik. 

Eftersom det finns ett behov av en mer praxisnära forskning inom samhällsdidaktik och en utökad 

förståelse för hur lärare undervisar om kontroversiella frågor i Sverige, blir det relevant att 

genomföra en etnografisk studie för att synliggöra vilka strategier samhällslärare använder för att 

undervisa om kontroversiella frågor (Larsson, Larsson, 2021; Långström & Arja, 2016; Tväråna, 

2014; Öhlander). 

Syftet med uppsatsen är att analysera vilka strategier som samhällskunskapslärare på gymnasiet 

använder sig av för att undervisa om kontroversiella frågor. För att besvara syftet kommer vi att 

undersöka det insamlade materialet med hjälp av två teoretiska verktyg. Uppsatsen inleds med en 

bakgrund som ska ge en insikt om kontroverser i en historisk kontext. Sedan presenteras vad som 
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tidigare forskats på området. Därefter görs en beskrivning av vilka teorier som använts. I metod 

delen redogör vi för det tillvägagångsätt som använts för att besvara uppsatsens fråge- och 

syftesformulering. Den metod som tillämpats är en etnografisk observationsstudie följt av öppna 

intervjuer. I resultatdelen sammanställer vi observationerna och intervjuerna följt av en analys av 

innehållet. Avslutningsvis har vi ett diskussionskapitel där vi knyter ihop uppsatsens resultat- och 

analyskapitel med uppsatsens andra delar.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs en bakgrund av den historiska kontexten av fenomenet vi tänkt undersöka. 

I denna ryms skolreformer som gjorts genom tiderna. I nästa del presenteras tidigare forskning på 

området.  

2.1 Kontroversens framväxt ur ett mångfaldigt perspektiv i en historisk 

kontext 

I läroböcker från 1930-talet till 1970-talet beskrivs invandraren som en "främling" och inkräktare 

som är ett potentiellt hot mot det svenska samhället. Under 1960-talets och 1970-talets 

arbetskraftsinvandring kom i stället flyktingens integration i samhället att bli föremål för solidaritet. 

Det är under denna period som tankar om mångkultur och pluralism får en central roll i 

utformandet av det svenska samhället. Mångkulturalismen är tanken att staten ska tillåta 

minoritetsgrupper att bevara en hög grad av sin självständighet och identitet. Mångkulturalism har 

dominerat den västerländska politiken de senaste femtio åren och har kommit att påverka "(…) 

utformandet av demokratifrämjande inslag i utbildningen." (Ljunggren, Unemar & Englund, 2015, 

s. 26). Sedan 1980-talet har över två miljoner människor tilldelats upphovstillstånd i Sverige. Både 

samhället och skolan har kommit att präglas av en ökad social och kulturell mångfald. Detta har 

medfört att samhällets gemensamma nationella och kulturella grundvalar har minskat genom åren. 

Detta har skapat svårigheter i att föreskriva vad som är "rätt" uppfattning inom olika kontroversiella 

frågor. Samhällets ökade pluralism har således kommit att utmana innebörden av kulturell och 

social integration, tolerans och Sverige som nation. Den ökade pluralismen har sålunda medfört 

kontrasterande uppfattningar om hur olika normer och värderingar bör förstås (Långström & Virta, 

2016). Mångkultur har påverkat samhällets utformning och kraven på skolans demokratiska 

uppdrag att bemöta samhällets förändringar (Ljunggren, Unemar & Englund, 2015). Skolans 

demokratiska uppdrag syftar till att skapa politiskt aktiva medborgare och för att uppfodra till 

diskussion och debatt. Förändringar i samhällets kulturella karaktär har utökat kraven på 

samhällsundervisning att utformas så att den både appellerar till elevernas kulturella sammanhang 

och för att utmana elevernas förståelse inför samhällsfrågor (Ljunggren, Unemar & Englund, 2015). 

Skolans demokratiska uppdrag står sålunda inför utmaningar då polarisering ökar i Sverige. 

Riksdagsdebatter präglas av en alltmer aggressiv retorik, samtidigt som affektiv polarisering ökar i 

samhället. Människor hyser allt starkare negativa känslor gentemot sina meningsmotståndare 

samtidigt som den ideologiska distansen ökar i förhållande till mångkultur, migration och 

identitetsfrågor (Osscarsson et .al, 2021).  

  

Social och kulturell pluralism har skapat ökade skillnader i grundvärderingar som har kommit att 

öka polarisering. Av denna anledning har kontroversiella ämnen kommit att bli en allt mer 

angelägen fråga både för svenska samhället och för skolans demokratiska uppdrag. Däremot finns 
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det mycket bristfällig vägledning i skolans styrdokument kring hur lärare skall bemöta 

kontroversiella frågor i undervisningen. 

2.2 Kontroversiella frågors framskrivning i skolans styrdokument i en 

historisk kontext 

Det har skett förändringar kring hur kontroversiella frågor har framställts i skolans styrdokument 

sedan 1962. Inom 1960-talets läroplaner ryms vikten av att undervisning som berör kontroversiella 

frågor bör präglas av neutralitet och objektivitet. 1980-talets läroplan framhåller istället att 

konflikter i samhället bör synliggöras och att elever skall lära sig flera perspektiv att betrakta dessa 

konflikter utifrån (Larsson, 2019). Inom Lpo 94 sker en allmän förskjutning från mer konkreta 

riktlinjer kring hur lärare bör utföra sitt arbete, till att fokusera vid elevers måluppfyllelse. Vilket 

medför att kontroversiella frågor inte beskrivs lika tydligt som i Lgr 80. Lgr 11 syftade till att ta vid 

Lpo94 och skapa nya läroplaner i syfte att konkretisera undervisning i respektive ämne. Trots detta 

skrivs det inte fram kontroversiella frågor på ett explicit sätt i 2011 års samhällsvetenskapliga 

kursplan för högstadiet (Larsson, 2019). Däremot framgår det i ämnets syftesformulering att elever 

skall exponeras inför flera perspektiv på samhällsfrågor och sedermera utvidga elevens förståelse 

för andra och sig själv. Därutöver ska undervisning möjliggöra att elever bör pröva och uttrycka 

deras ställningstagande i möten med andra människors perspektiv och förståelse. Kursplanen 

framhåller således att undervisningen ska uppmana elever till att delta i samtal som berör 

samhällsfrågor, analysera och kritiskt granska dessa ur flera perspektiv (Larsson, 2019). Lgr 11 

kursplan för Samhällskunskap kräver att ämnets undervisning måste beröra samhällsproblem. 

Samtidigt som styrdokumenten inte konkretiserar hur lärare bör förhålla sig till kontroverser inom 

ämnesinnehållet (Larsson, 2019). Detsamma gäller för Lgr 2022 kursplan för Samhällskunskap 

(Skolverket, 2022). 

Det har med tiden skett en förändring inom undervisningen där tyngdpunkten historiskt sätt varit 

vid att läraren ska förmedla olika teoretiska kunskaper. Idag förväntas elever i större utsträckning 

aktivt delta i undervisning som berör verklighetsfrågor. Därför har styrdokumenten betonat ett 

tydligare elevcentrerat perspektiv som har medfört att eleven själv förväntas ta ställning i 

samhällsfrågor (Skolverket 2019). Genom det elevcentrerade perspektivet förväntas ungdomar 

resonera kring kontroversiella frågor allt mer. Samtidigt som större krav riktas mot lärare att både 

skapa förutsättningar för detta och att bistå elever i dessa processer. Därutöver exponerar 

samhällets växande informationsflöde, barn och ungdomar inför allt svårare och känsligare frågor 

(Huddlestone & Kerr, 2015). Därför förväntas det av skolan idag att vägleda elever och möjliggöra 

för dem ett utrymme för att diskutera kontroversiella frågor. Detta eftersom kontroversiella frågor 

anses vara relevant för elevens egna liv men också för att frågorna i sig är av värde, och uteblivna 

diskussioner av dessa kan resultera i en ” (…) lucka i unga människors utbildning.”(Huddlestone 

& Kerr, 2015, s 14).  
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3 Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning på det område vi tänkt undersöka. Bland annat 

kommer det innehålla forskning kring kontroversiella frågor internationellt och i Sverige, lärares 

attityder om undervisning av kontroversiella frågor och strategier vid undervisning av 

kontroversiella frågor. I nästa avsnitt kommer vi redogöra för teoretiska utgångspunkter för 

uppsatsen. 

Forskningsfältet om kontroversiella frågor inom undervisning började expandera på 1980-talet. 

Många studier undersökte vilka strategier lärare kunde använda för att bemöta kontroversiella 

frågor i sin undervisning. Därefter har ett stort fokus varit vid att undersöka kontroversiella frågor 

i samhällsundervisningen. Mycket av denna forskning har bedrivits i USA och delar av Europa. 

Däremot finns det enbart ett begränsat antal studier om kontroversiella frågor som har bedrivits i 

Sverige (Larsson & Larsson, 2021). Detta påpekar Sture Långström och Arja Vitra som menar att: 

” Trots att det internationellt finns en del forskning om känsliga och kontroversiella ämnen i 

undervisningen verkar det finnas ett behov av ökad forskning om detta i Sverige, och i de övriga 

nordiska länderna.” (Långström & Virta, 2016, s. 245). Likaledes understryker Anna Larsson och 

Lars Larsson det begränsade antalet studier som berör hur lärare undervisar om kontroversiella 

frågor i Sverige (Larsson & Larsson, 2021). 

Tre av de mest centrala grenarna inom forskningsfältet är studier om vilka ämnen och frågor som 

är kontroversiella, studier som undersöker lärares attityder gentemot att undervisa om 

kontroversiella frågor, och forskning som belyser olika metoder och strategier som lärare kan 

använda för att undervisa om kontroversiella frågor (Kittelmann Flensner, 2020; Larsson & 

Larsson, 2021). 

3.1 Kontroversiella frågor internationellt och i Sverige   

Inom den internationella forskningen anses följande ämnen som utgör kontroversiella frågor vara: 

krig, konflikter, migration, homofobi, rasism och politik (Kittelmann Flensner, 2020). Det har inte 

bedrivits mycket forskning på detta område inom Sverige. Det är först år 2021 som en studie 

genomfördes i syfte att kartlägga vilka kontroversiella frågor lärare undervisar om i det svenska 

skolsystemet. Studien är utförd av Anna Larsson och Lars Larsson och heter, ”Controversial Topics 

in Social Studies Teaching in Sweden”. I undersökningen besvarar 80 stycken SO-lärare enkäter om vilka 

frågor de anser vara kontroversiella och vilka kontroversiella frågor som de undervisar om. 

Författarna menar att det finns en mycket begränsad insikt i vilka kontroversiella frågor som lärare 

tar upp i sin undervisning. Däremot visar studiens resultat att samhällslärare i Sverige exempelvis 

undervisar om följande kontroversiella frågor: rasism, migration, partipolitik, ideologier, 

extremism, HBTQ-frågor, mångfald, minoriteter och Israel-Palestinakonflikten (Larsson & 

Larsson, 2021). Författarna menar att det är viktigt att undersöka hur lärare undervisar om 
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kontroversiella frågor i samhällsundervisning. Författarna understryker vikten av att undervisa om 

de kontroversiella frågor som ingår i ämnesplanerna för att uppnå svenska skolans demokratiska 

uppdrag (Larsson & Larsson, 2021).  

 

Utöver att undersöka vilka ämnen som är kontroversiella i den svenska samhällsundervisningen 

synliggör studien varför lärare anser att kontroverser uppstår i klassrummet. Respondenterna 

menar att de frågor som väcker starka känslor hos elever i undervisningen är kontroversiella 

(Larsson & Larsson, 2021). Författarna argumenterar mot bakgrund av detta, att det behövs 

utvecklas teoretiska perspektiv som förklarar hur känslor påverkar undervisningen om 

kontroversiella frågor (Larsson & Larsson, 2021). Författarna understryker behovet av att utveckla 

nya didaktiska teorier för att bättre förstå hur lärare kan undervisa om kontroversiella frågor 

(Larsson & Larsson, 2021). Detta är i linje med Ralph Levinson studie, “Towards a Theoretical 

Framework for Teaching Controversial Socio‐scientific Issues”, där han argumenterar för att det behövs en 

utökad teoretisk förståelse för hur lärare inom gymnasiet och högstadiet ska undervisa om 

kontroversiella frågor (Levinson, 2006).  

3.2 Lärares attityder om undervisning av kontroversiella frågor 

Benzi Slakmon och Baruch B. Schwarz har utfört en studie som handlar om lärares uppfattningar 

kring undervisning om kontroversiella frågor, och hur elevers känslor påverkar undervisningen. 

Författarna menar att det finns ett stort behov av att utveckla samtalsmetoder för att hantera 

kontroversiella frågor som ger upphov till starka känsloyttringar i den offentliga sfären. Däremot 

undviker många skolor och lärare att undervisa om frågor som väcker starka känslor (Slakmon & 

Schwarz, 2019). Författarna utvecklade en kurs vid namnet: “Pedagogy for Moderation of Controversial 

Discussions”. Genom denna kurs fick tjugofem lärare i Israel använda ett datorprogram för att 

utveckla olika metoder för att undervisa om kontroversiella frågor (Slakmon & Schwarz, 2019). 

Under kursens gång intervjuades respondenterna som fick delta i olika gruppdiskussioner. 

Respondenterna uppgav fem målsättningar som de hade med att tala om kontroversiella frågor 

(Slakmon & Schwarz, 2019). Deltagarna menade att diskussioner om kontroversiella frågor gav 

eleverna en möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och använda sin yttrandefrihet och ge 

uttryck för sina åsikter. Den andra dimensionen bestod i att diskussioner om kontroversiella frågor 

gav ett känslomässigt utlopp i undervisningen. Den tredje dimensionen handlade om att 

diskussioner gav eleverna möjlighet att reflektera kring sin egen uppfattning och att dem skulle lära 

sig mer om samhällsfrågor. Den fjärde dimensionen handlade om att samtal om kontroversiella 

frågor ansågs utveckla elevernas kritiska tänkande. Det femte temat handlade om hur diskussioner 

om kontroversiella frågor kunde lära eleverna flera perspektiv och förmågan att relatera till andra 

individer. Studien visade att respondenterna såg stora pedagogiska fördelar med att undervisa om 

och diskutera kontroversiella frågor, men de ansåg också att det är svårt att undervisa om ämnen 

som väcker starka känslor (Slakmon & Schwarz, 2019).  
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Karin Kittelmann Flensner har genomfört ett forskningsprojekt i Sverige finansierat av 

Vetenskapsrådet som handlar om hur samhällskunskapslärare och religionskunskapslärare 

undervisar om kontroversiella frågor i relation till konflikter i Mellanöstern. Under 

forskningsprojektet tillämpade Kittelmann Flensner etnografiska klassrumsobservationer med 

kompletterande intervjuer av lärare och elever för att undersöka kontroversiella frågor inom 

religions- och samhällskunskapsundervisning. Hon understryker att en etnografisk ansats möjliggör 

att analysen kan utgå från den konkreta pedagogiska praktiken och att detta metodval synliggör hur 

ämnet konstrueras i interaktionen mellan ämnesinnehåll, lärare och elever i klassrumspraktiken.” 

(Kittelmann Flensner, 2019, s.78–79). Forskningsprojektet är av stor metodologisk och 

innehållsmässig relevans för denna uppsats. Detta eftersom Kittelmann Flensner undersöker hur 

samhällslärare undervisar om kontroversiella frågor i Sverige. För att undersöka detta studieobjekt 

anser Kittelmann Flensner att etnografiska observationer och intervjuer är att föredra eftersom 

dessa metoder synliggör hur ämnesinnehållet konstrueras i mötet mellan lärare och elever. Detta 

anser vi vara ett lämpligt tillvägagångssätt eftersom kontroverser uppstår i lärarens och elevens 

möte med ämnesinnehållet (Ljunggren, 2008). Därav kommer även denna uppsats tillämpa en 

etnografisk ansats för att undersöka vilka strategier lärare har för att hantera kontroversiella frågor 

i sin undervisning. 

 

Forskningsprojektet ägde rum på sju skolor som var lokaliserade i stora, såväl som små städer runt 

om i landet. Detta för att undersöka skolor med varierande socioekonomiska och kulturella 

förutsättningar (Kittelmann Flensner 2019; Kittelmann Flensner, 2020). Kittelmann Flensner 

observerade fem klasser i Samhällskunskap och fem i Religionskunskap (Kittelmann Flensner, 

2019). Utifrån detta projekt har hon skrivit artikeln: “Samma konflikter men olika inramning: 

Kontroversiella frågor relaterade till Mellanöstern Konflikterna i religionskunskap och samhällskunskap”. En 

skillnad mellan Religionskunskap och Samhällskunskap var att vissa elever kritiserade hur 

samhällslärare undervisar om kontroversiella frågor. Eleverna menade att samhällslärare till 

exempel inte var neutrala i vissa värderingsfrågor som hade ett politiskt innehåll (Kittelmann 2019). 

Annars visar resultatet att samhällslärare och religionslärare tillämpar liknande metoder för att 

undervisa om kontroversiella frågor (Kittelmann Flensner, 2019). Det framgår också att lärare i 

båda ämnena undviker frågor som väcker starka känslor och att diskutera kontroversiella frågor. 

Detta bekräftades i elevintervjuerna eftersom lärare beskrevs som ”konflikträdda” (Kittelmann 

Flensner 2019, s. 94). Lärarna instämde att de ofta undvek att diskutera kontroversiella frågor på 

grund av en rädsla för att förlora kontrollen över klassrummet, och på grund av en känsla av 

otillräckliga kunskaper (Kittelmann Flensner, 2019). Dessa attityder framgick även i en studie som 

utfördes i England som heter, “Controversial issues - teachers' attitudes and practices in the context of 

citizenship education”. Författarna distribuerade enkäter för att undersöka lärares attityder gentemot 

kontroversiella frågor. Enkätens population bestod av 205 respondenter. En majoritet av lärarna 

menade att de inte hade fått någon formell utbildning kring hur de ska undervisa om kontroversiella 
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frågor (Oulton et al. 2004).  Det var också enbart tolv procent av lärarna som upplevde att de var 

ordentligt förberedda att undervisa om kontroversiella frågor (Oulton et al. 2004). Samtidigt som 

över en fjärdedel av respondenterna uppgav att de inte undervisar om kontroversiella frågor. Dock 

var dessa attityder mest förekommande hos högstadielärare (Oulton et al. 2004). Således känner 

lärare en oro inför kontroversiella frågor, men har de några strategier för att undervisa om dessa?   

3.3 Strategier vid undervisning av kontroversiella frågor 

I ovan nämnda studie, “Controversial issues - teachers' attitudes and practices in the context of citizenship 

education” genomför författarna fokusgrupper för att undersöka om lärare har några strategier för 

att undervisa om kontroversiella frågor. Populationen består totalt av femton grundskolelärare och 

gymnasielärare som arbetade på kommunala och privata skolor, lokaliserade i storstäder och på 

landsbygden (Oulton et al. 2004). Många av lärarna hanterade kontroversiella frågor genom att hålla 

sig till fakta och genom att tillämpa strategin balans för att belysa flera perspektiv i undervisningen. 

Därtill intog även vissa lärare positionen som djävulens advokat för att utmana elevers 

uppfattningar i undervisningen (Oulton et al. 2004). 

 

I Sverige har även Kittelmann Flensner utfört en studie om vilka strategier lärare har för att 

undervisa om kontroversiella frågor inom ramen från hennes tidigare nämnda forskningsprojekt. 

Denna artikel heter, “Dealing with and teaching controversial issues – Teachers’ pedagogical approaches to 

controversial issues in Religious Education and Social Studies”.  I studien skiljer hon på att undervisa om 

kontroversiella frågor och att hantera kontroversiella frågor. Detta eftersom vissa lärare försökte 

minska kontroverser, medan andra lärare istället synliggjorde olika perspektiv i undervisningen. 

Totalt visar resultatet på fem olika sätt att undervisa om kontroversiella frågor. Några lärare 

förnekade att vissa frågor var kontroversiella medan andra undvek att undervisa om kontroversiella 

frågor. Den tredje typen av lärare försökte väcka elevernas empati för andra människor genom att 

undervisa om kontroversiella frågor. Den fjärde typen av lärare försökte istället belysa flera 

perspektiv och ståndpunkter. Den femte typen av lärare försökte förändra elevers uppfattningar 

genom att provocera dem (Kittelmann Flensner, 2020). Kittelmann Flensner menar att huruvida 

ett ämnesinnehåll upplevdes som kontroversiellt eller inte av lärarna var beroende av om de väckte 

känslor. Hon menar att respondenternas didaktiska tillvägagångssätt var beroende av hur de 

upplevde sin egen roll som lärare i konflikt relaterade situationer. Detta medförde att vissa lärare 

upplevde antagonism i klassrummet som obehagligt och resulterade i att de undvek att undervisa 

om kontroversiella frågor. Andra lärare tog istället kontrollen över klassrummet och tillämpade 

olika strategier för att undervisa om kontroversiella frågor (Kittelmann Flensner, 2020). Kittelmann 

Flensner framhåller sålunda att kontroversiella frågor är viktiga för att hantera antagonism i 

klassrummet (Kittelmann Flensner, 2020). Detta är i linje med Ásgeir Tryggvasons avhandling som 

belyser hur konflikter har en central roll för demokratifostran (Tryggvason, 2018). 
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Både Kittelmann Flensner och Tryggvason menar att kontroverser har en central roll för 

undervisningens utformning. Således kan lärares förhållningssätt till kontroversiella frågor 

möjligtvis förstås med hjälp av begreppen ”safe space och brave space”. Kittelmann Flensner och 

Marie Von der Lippe har utfört en studie som undersökt detta mot bakgrund av Kittelmann 

Flensners forskningsprojekt i religionsundervisning på en gymnasieskola i Norge. Författarna 

hävdar att frågor som upplevs vara kontroversiella i samhället, ofta uppfattas som kontroversiellt i 

skolan. Därav menar dem att undervisning inte bör ge elever en felaktig bild av att dem ska känna 

sig säkra i undervisningen, utan att oenighet är ofrånkomligt i livet (Kittelmann Flensner & Von 

der Lippe, 2019). Författarna menar inte att undervisningens fokus bör ligga vid att undvika vad 

som potentiellt kan göra elever obekväma, utan att undervisningen istället ska skapa ett intellektuellt 

stimulerande klimat (Kittelmann Flensner & Von der Lippe, 2019). Kittelmann Flensner och Von 

der Lippe kritiserar således pedagogiken som genomsyras av ett safe space för att undvika 

kontroversiella frågor (Kittelmann Flensner & Von der Lippe, 2019). De argumenterar istället för 

ett brave space där undervisning måste belysa olika perspektiv, och att lärare inte bör undvika 

konflikter, utan istället borde utveckla strategier för att hantera dessa (Kittelmann Flensner & Von 

der Lippe, 2019).  

 

Det framgår i forskningsöversikten att det finns ett begränsat antal studier om hur lärare hanterar 

kontroversiella frågor i Sverige (Larsson & Larsson, 2021). Därtill påstår Larsson och Larsson att 

hur samhällslärare undervisar om kontroversiella frågor är av stor vikt (Larsson & Larsson, 2021). 

Kittelmann Flensners forskningsprojekt utgår från ett brett urval som tar hänsyn till hur 

geografiska, socioekonomiska och kulturella skillnader kan påverka hur lärare undervisar om 

kontroversiella frågor. Därför kommer även denna studie eftersöka ett brett urval utifrån dessa 

faktorer (Kittelmann Flensner, 2020). Kittelmann Flensner påstår dessutom att etnografiska 

observationer och intervjuer är lämpliga metoder för att undersöka lärares strategier för att hantera 

kontroversiella frågor. Sålunda kommer denna studie också tillämpa en etnografisk metod 

(Kittelmann Flensner 2019; Kittelmann Flensner, 2020). Kittelmann Flensners forskningsprojekt 

visar att det finns lärare som undervisar om kontroversiella frågor, och lärare som undviker att 

undervisa om kontroversiella frågor (Kittelmann Flensner, 2020). Därutöver visar Larsson och 

Larsson studie och Levinson studie att det finns ett behov av en utökad teoretisk förståelse för hur 

lärare kan hantera kontroversiella frågor i sin undervisning (Larsson & Larsson, 2021; Levinson, 

2006). Således kommer detta beaktas framgent under val av teoretisk utgångspunkt och under 

analysen av det empiriska materialet. Avslutningsvis visar forskningsöversikten att följande ämnen 

som betraktas som kontroversiella i Sverige är: politik, rasism, mångfald, ideologier och Israel-

Palestinakonflikten (Larsson & Larsson, 2021). Därför kommer vi att observera lektioner som 

berör dessa ämnen. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Inledningsvis kommer vi i detta kapitel redogöra för vad kontroversiella frågor är och varför de 

uppstår. Därefter kommer vi redogöra för Robert Stradlings sex strategier för att undervisa om 

kontroversiella frågor. Därefter kommer vi redogöra för Sture Långström och Arja Vitras teori 

kring lärare som undviker att undervisa om kontroversiella frågor, den så kallade ”undvikande” 

läraren. I nästa avsnitt kommer vi att presentera uppsatsens syfte och frågeställningar.  

4.1 Kontroversiella frågor 

Kontroversiella frågor är kontextbundna och varierar över tid. Kontroversiella frågor uppstår på 

grund av deras samhällspolitiska relevans där själva kontroversen består av olika individers och 

gruppers motstridiga förståelser av ett fenomen. Frågor upplevs som kontroversiella på grund av 

konkurrerande uppfattningar kring hur frågorna bör förstås eller besvaras (Ljunggren, Unemar & 

Englund, 2015). Kontroversiella frågor kan förstås i ljuset av sociopolitiska, kognitiva eller 

intellektuella ytterligheter. Ett förhållandesätt till kontroversiella frågor som understryker mer 

kognitiva eller intellektuella dimensioner återfinns hos Robert F. Dearden. Han menar att huruvida 

en fråga är kontroversiell eller inte beror på: “om det råder konkurrerande perspektiv grundade i 

ett logiskt motiverat tänkande” (Ljunggren, Unemar & Englund, 2015, s. 20). Ett sociopolitiskt 

perspektiv av kontroversiella frågor framhävs istället av den ofta citerade Robert Stradling. 

Stradling menar att kontroversiella frågor bör förstås som: “Frågor som djupt splittrar ett samhälle, 

som genererar motstridiga förklaringar och lösningar baserade på alternativa värdesystem, betraktas 

som kontroversiella.” (Ljunggren, Unemar & Englund, 2015, s. 19). Stradling framhäver således 

samhällets sociala och politiska schismer på grund av lärares och elevers politiska och kulturella 

vanor och kunskaper (Ljunggren, Unemar & Englund, 2015). Detta är i linje med Carsten 

Ljunggrens tankar kring varför kontroverser uppstår inom utbildningen på en teoretisk nivå i 

artikeln “Det offentliga rummets princip”. Antingen uppstår kontroverser när lärare eller elever redan 

har befintliga skillnader i uppfattningar, eller så uppstår kontroverser i själva mötet med 

ämnesinnehållet. Således kan Ljunggrens två företeelser varpå kontroverser uppstår beskrivas som: 

“En av dem är sådana kontroverser som orsakas av redan befintliga skillnader i politiska och 

moraliska preferenser, sympatier, antipatier etcetera hos deltagarna själva utifrån deras respektive 

bakgrunder”. Den andra omständigheten är: “de kontroverser som beror på deltagarnas olika 

värderingar och bemötanden av innehållet i den undervisning som har till uppgift att kommunicera 

politiskt moraliska förhållanden i omvärlden (Ljunggren, 2008, s. 315)”. Ljunggren menar att en 

utbildningskvalitet därav är beroende av hur väl den bemöter kontroversiella frågor (Ljunggren, 

2008). Samhällslärarens didaktiska övervägande kring hur de ska hantera kontroversiella frågor är 

alltså av stor vikt (Ljunggren, Unemar & Englund, 2015). Därför kommer stycket nedan belysa 

olika strategier som lärare har till sitt förfogande för att bemöta kontroversiella frågor i sin 

undervisning. 



 

 17 

4.2 Robert Stradling-Strategier för att undervisa om kontroversiella frågor  

I boken Teaching Controversial Issues resonerar Robert Stradling kring kontroversiella frågor inom 

undervisning utifrån begreppen balans, neutralitet och engagemang. Stradling menar att balans 

syftar till att elever ska få en realistisk uppfattning av ett fenomen, och att undervisningen bör 

framhäva flera perspektiv. Därutöver menar Stradling att elevers förkunskaper påverkar 

samhällsundervisning, och att läraren antingen måste bejaka dessa eller utmana dessa genom att 

exempelvis ta på sig rollen som djävulens advokat, och utmana elevernas uppfattning för att bedriva 

en mångfasetterad och balanserad undervisning. Även om detta strider mot lärarens egen 

uppfattning (Stradling, 1984). Han understryker att läraren är en auktoritet som har en hög 

påverkan på sina elever. Detta medför att det som läraren säger kan uppfattas som det enda rätta 

av eleverna, och att det därav är av stor vikt att läraren inte låter sina egna uppfattningar påverka 

undervisningen. För att uppnå neutralitet bör läraren således vara opartisk (Stradling, 1984). 

Engagemang syftar till att läraren både framhåller och låter sina åsikter påverka undervisningen. 

Stradling menar att neutralitet är svårt att uppnå, och att vissa lärare anser att deras upplevda 

kredibilitet sjunker om det inte delar sina åsikter med eleverna. Därtill anser vissa lärare att deras 

egna engagemang kan berika elevernas uppfattningar (Stradling, 1984). 

 

Utifrån begreppen balans, neutralitet och engagemang konstruerar sedan bokens författare 

strategier för att undervisa om kontroversiella frågor (Stradling, 1984; Huddlestone & Kerr, 2015). 
 

1.Neutralitet. 

Neutralitet innebär att lärare inte delar sina personliga åsikter. 

2.Balans.  

Balans betyder att läraren framhäver olika perspektiv utan att synliggöra sina personliga åsikter.  

3.Uttalat engagemang.  

Uttalat engagemang innebär att läraren uttrycker sina egna åsikter i undervisningen. 

4.Djävulens advokat.  

Djävulens advokat syftar till att läraren motsäger elevers åsikter och uttalande. 

5.Allierad.  

Allierad innebär att läraren tar en elevs parti i undervisningen. 

6.Officiell linje. 

Officiell linje betyder att läraren framhåller samma perspektiv som olika myndigheter.  

 

Stradlings strategier erbjuder vägledning i hur lärare kan undervisa om kontroversiella frågor, men 

vad händer om en lärare inte undervisar om kontroversiella frågor? 
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4.3 Långströms & Virtas- strategi för att undvika kontroversiella frågor  

Långström och Virta menar att samhällskunskapens ämnesinnehåll i synnerhet är behäftat med 

kontroversiella och känsliga frågor (Långström & Virta, 2016). Dessa frågor kan beröra politik, 

klass, genus, jämställdhet, familjeliv och etnicitet (Långström & Virta, 2016). Vissa ämnen är 

kontroversiella i sig, men det kan också vara kontroversiellt med hur läraren undervisar. Det vill 

säga att ett ämne kan bli kontroversiellt om en lärare påstår att dennes egna uppfattning är den 

enda rätta, eller att läraren talar nedsättande om aktörer eller uppfattningar som strider mot lärarens 

egna (Långström & Virta, 2016). Frågor blir därav kontroversiella på grund av deras framställning, 

eller för att ämnesinnehållet upplevs kontroversiellt av elevsammansättningen (Långström & Virta, 

2016).  

Långström och Virta menar att samhällsdidaktiken angränsar interkulturell pedagogik och att 

kulturell mångfald inte enbart handlar om klassrummets elevsammansättning, utan även 

undervisningens innehåll. Därav kan klassrummet präglas av olika värderingar och attityder som 

gör att flera lärare undviker att diskutera olika uppfattningar och kontroversiella frågor (Långström 

& Virta, 2016). Dessa lärare kallar Långström och Virta för ”undvikare” (Långström & Virta, 2016, 

s. 242). Denna strategi innebär att läraren hanterar kontroversiella frågor genom att undvika de 

ämnesområden som är känsliga. Läraren vill inte undervisa om ett ämne som kan skapa obehag 

och väcka starka känslor. Obehag och känsloyttringar kan resultera i mer extra arbete, vilket innebär 

att lärarens enda alternativ blir att ”inte engagera sig” (Långström & Virta, 2016, s. 242).  Denna 

lärare ser kontroversiella frågor som ett problem, vilket gör att en defensiv hållning tillämpas för 

att hantera uppkomsten av kontroversiella frågor, genom att läraren väljer att inte undervisa om 

dessa eller att ge dem begränsat utrymme i undervisningen (Långström & Virta, 2016). 

4.4 Arbetsmodell  

Arbetsmodellen består av Robert Stradlings teorier för att hantera kontroversiella frågor, och 

Långström och Virtas teori om lärare som undviker att undervisa om kontroversiella frågor. 

Stradlings strategier kan förklara hur lärare undervisar om kontroversiella frågor när dessa ges ett 

utrymme i undervisningen. Däremot kan Stradlings teori inte förklara hur en lärare undervisar om 

kontroversiella frågor när den inte undervisar om kontroversiella frågor. Här uppstår en teoretisk 

paradox. Det vill säga att undvikande i realiteten är en strategi för att hantera kontroversiella frågor 

i undervisningen. Detta eftersom vissa frågor antingen är kontroversiella i sig eller för att frågor 

blir kontroversiella när lärare och elever kommer i kontakt med ämnesinnehållet (Långström & 

Virta, 2016). Det vill säga att en lärare kan undervisa om ett etablerat kontroversiellt område som 

politik (Långström & Virta, 2016). När eleverna ifrågasätter ämnesstoffet eller lärarens 

framställning av detta kan läraren tillämpa den defensiva strategin undvikande, genom att undvika 

det specifika ämnesinnehållet som ger upphov till obehag eller starka känslor. (Långström & Virta, 

2016). Om kontroversen uppstår i elevernas möte med ämnesinnehållet kan läraren motverka 
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konflikten genom att negligera invändningar från elever, eller att inte uppmärksamma deras åsikter. 

Därav kan lärare tillämpa undvikande för att hantera kontroversiella frågor i undervisningen, 

genom att undvika konflikter mellan elever eller mellan läraren och elever. (Långström & Virta, 

2016). Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är därför inte enbart Robert Stradlings 

strategier, utan dessa kommer att kompletteras av Långström och Virtas undvikande strategi. Detta 

eftersom Stradlings teorier inte kan förklara hur lärare tillämpar strategier för att undervisa om 

kontroversiella frågor när de undviker kontroversen. 
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5 Syfte och frågeställningar 

I denna del presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar, här redogör vi för uppsatsens 

viktigaste del. I nästa avsnitt redogör vi för undersökningens metod.  

 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur gymnasielärare undervisar om kontroversiella frågor i 

samhällskunskap med hjälp av en etnografisk observations- och intervjustudie. För att uppnå syftet 

kommer vi utgå ifrån Robert Stradlings och Sture Långström och Arja Virtas teorier när vi 

undersöker vilka strategier som lärare använder sig av i undervisning om kontroversiella frågor. 

 
1.Hur synliggörs strategier för att undervisa om kontroversiella frågor i samhällslärares 

undervisning? 

2.Hur synliggörs undvikande av att undervisa om kontroversiella frågor i samhällslärares 

undervisning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

6 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för uppsatsens metod som använts för att undersöka fenomenet. Först 

presenteras designen som innehåller vilka tillvägagångssätt som använts, därefter mer om hur vi 

samlat in materialet och vilken forskningsansats vi utgått från. Därefter presenteras vilka etiska 

överväganden vi behövt göra följt av en redogörelse av urvalsgruppen och sedan mätningens 

relevans under rubriken validitet. I nästa avsnitt kommer vi att presentera uppsatsens resultat.  

6.1 Design 

Hur studien ämnar uppnå kunskap om studieobjektet är beroende av de underliggande 

vetenskapsteoretiska antaganden som styrt valet av metod och teori (Malterud, 2014). Sålunda görs 

studiens metodval mot bakgrund av dess problemställning (Malterud, 2014). Eftersom uppsatsen 

har för avsikt att undersöka hur samhällslärare hanterar kontroversiella frågor i undervisningen 

förefaller kvalitativ metod mest lämplig. Detta eftersom kvalitativ metod syftar till att generera en 

djupgående förståelse för studieobjektets erfarenheter och åsikter (Malterud, 2014; Öhlander, 

2012). För att få en djupare förståelse för hur lärare hanterar kontroversiella frågor i praktiken 

kommer denna studie tillämpa en etnografisk metod, vars observationer och intervjuer beskrivs 

som ” (…) den kvalitativa metodens flaggskepp” av Johan Alvehus (Alvehus, 2019). Observationer 

anses vara ett bra tillvägagångssätt för att uppnå kunskap om hur lärare agerar eftersom empiriska 

observationer synliggör vad som faktiskt sker i praktiken. Därmed kommer studien utgå ifrån 

observationer eftersom observationer är att föredra då fenomenet som undersöks inträffar i ett ” 

(…) avgränsat sammanhang (…)” såsom i ett klassrum (Esaiasson et al. 2017, s. 318). Det vill säga 

att observationer synliggör människors beteende och reaktioner i ett specifikt sammanhang 

(Arvastson, Ehn, 2013). Däremot framhäver författarna till “Metodpraktikan” att det inte är så 

många forskare som bara använder observationer som metod (Esaiasson et al. 2017). Inom 

etnografiska studier är det istället vanligt att kombinera observationer med formella eller informella 

intervjuer, och att samla in ”artefakter” som exempelvis dokument vid undersökningen (Kullberg, 

2015, s. 15). Detta för att få ett mer mångsidigt material och bättre förståelse för fenomenet. 

(Arvastson, Ehn, 2013). Intervjuer anses lämpligt eftersom de ofta används för att komplettera 

andra metoder och för att ge en bättre insyn i respondentens egna erfarenheter (Esaiasson et al. 

2017). Därför tillämpas öppna intervjuer, vilket innebär att en intervju utgår ifrån ett övergripande 

tema där respondenten styr samtalet eftersom det är lärares vardagsarbete som är av intresse 

(Öhlander, 2011). Detta innebär att både observationer och intervjuer används för att tillämpa ” 

datatriangulering, som (…) handlar om att använda olika datakällor – exempelvis både intervjuer 

och observationer – för att undersöka samma fakta eller fenomen.” (Justesen & Mik-Meyer, 2011, 

s. 38). För att analysera det empiriska materialet tillämpas en deduktiv ansats där det empiriska 

materialet analyseras med hjälp av den teoretiska utgångspunkten (Alvehus, 2019). 
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6.2 Etnologiskt fältarbete 

Magnus Öhlander beskriver att en etnologisk metod handlar om att vara ute på fält. Människan 

och vardagen är därav i centrum för etnologin. Detta innebär att man arbetar i den verklighet som 

man ämnar studera. Således är observationer och intervjuer etnologins främsta metoder (Öhlander, 

2011). Lars Kaijser menar att fältarbetet delas in i fyra faser. Fas ett är den orienterande inledningen. 

Fas två är att ta sig in i fältet. Fas tre är att ordna en vardagstillvaro. Fas fyra handlar om att lämna 

fältet (Kaijser, 2011). Den första fasen syftar till olika teoretiska överväganden. Det betyder att man 

ska undersöka tidigare forskning för att få kännedom om hur liknande fenomen har undersökts 

och behandlats, men också för att undersöka vad studien kan bidra med. I den inledande fasen 

fastslogs att studien ska handla om vilka strategier lärare hade för att hantera kontroversiella frågor 

i sin undervisning, eftersom tidigare forskning tyder på att många lärare tycker att det är mycket 

utmanande att bemöta kontroversiella frågor (Långström & Virta, 2016). Därefter initieras fas två, 

det vill säga att ta sig in i fältet (Kaijser, 2011). Detta gjordes genom att ett flertal gymnasieskolor 

kontaktades i Uppsala. Därefter följde fas tre, det vill säga att ordna en vardagstillvaro, vilket 

innebär att vara delaktig i den tillvaro som studeras och ge utrymme och tid för observationer och 

intervjuer. Under observationerna befann vi oss längst bak i klassrummet där vi satt tyst och 

antecknade. Efter lektionen hölls en standardiserad öppen intervju. Läraren ställdes en inledande 

fråga om hur den hanterar kontroversiella frågor. Därefter fick läraren själv styra samtalet så att 

denne kunde berätta om sina egna erfarenheter och tankar kring sitt vardagsarbete (Öhlander, 

2011). Kaijser understryker även vikten av att bearbeta det insamlade materialet när minnet 

fortfarande är färskt. Således transkriberades materialet en kort tid efter att den observerade 

lektionen ägde rum eftersom det ger bättre förutsättningar för en god analys (Kaijser, 2011). När 

tillräckligt mycket empiriskt underlag samlats in, lämnade vi fältet så att analysen kunde tillägnas 

större fokus (Kaijser, 2011).  

6.3 Teoristyrd analys  

Uppsatsen har en deduktiv ansats. Det betyder att studien utgår ifrån tidigare teoretiska 

föreställningar i analysen av det empiriska materialet (Alvehus, 2019). Genom den teoristyrda 

analysen sorteras det empiriska materialet med hjälp av de kategorier som hämtas från etablerade 

teorier (Malterud, 2014). Den teoretiska utgångspunkten är vägledande i analysens tre faser: 

sortering, reducering och argumentation (Alvehus, 2019). Det vill säga att den teoretiska 

utgångspunkten ligger till grund för de operationella definitioner som sorterar det empiriska 

materialet (Esaiasson et al. 2017). I sorteringsfasen tematiseras eller kategoriseras det empiriska 

materialet. Sorteringsfasen bör alltså utgå ifrån det teoretiska intresset. Därav är det i denna fas som 

samhällslärares strategier för att hantera kontroversiella frågor i undervisningen identifieras. 

Därefter initieras reduceringsfasen där det empiriska underlaget som är av teoretiskt intresse får en 

framskriven position, och där det empiriska materialet som inte är lika relevant på den teoretiska 
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nivån reduceras. Eftersom studien har för avsikt att belysa ett empiriskt fenomen utifrån en 

teoretisk utgångspunkt blir även tänkbara teoretiska paradoxer intressanta. Detta eftersom empirin 

visar ” (…) hur aktörer i verkligheten hanterar eller konstruerar de motsägelser som vi utifrån sett 

kan skönja” (Alvehus, 2019, s. 115). Därav har vi inte reducerat den empiri som strider mot 

Stradlings teori. Vi har istället valt att synliggöra detta och istället komplettera Stradlings teori med 

Långström och Virtas teori, eftersom Stradlings teori inte kan förklara alla de observerade lärarnas 

sätt att undervisa om kontroversiella frågor, (se arbetsmodell).  

6.4 Etiska överväganden  

Vår studie syftar till att använda observationer och intervjuer som metod. Enligt Vetenskapsrådet 

kan det finnas etiska problem med dessa metoder (Vetenskapsrådet, 2017). Vi kommer att delta i 

och iaktta olika klassrumssituationer. Denna metod kräver att man observerar det som händer, 

följer upp interaktioner och lyssnar på samtal. Vetenskapsrådet menar att det är viktigt att ge tydlig 

information till personer som är delaktiga i studien och att det är viktigt att få deras samtycke. Vi 

kommer därför genomföra öppna observationsstudier som är i enlighet med Vetenskapsrådet 

etiska rekommendationer. Detta innebär att personuppgifter anonymiseras och att delaktiga är 

medvetna om när forskningen pågår (Vetenskapsrådet, 2017). Vi kommer därför att förhålla oss 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande observationsstudier. Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer är följande: anonymitet, sekretess, integritet och konfidentialitet. 

Uppgifter vi får kommer att anonymiseras. Vi kommer inte heller nämna vilka skolor 

undersökningen genomförs i. Därutöver kommer vi att hålla tystnadsplikt för att skydda 

deltagarnas integritet, vilket är i enlighet med sekretesslagen. Detta är ett krav inom all verksamhet 

inom den offentliga sektorn (Vetenskapsrådet, 2017). Av konfidentiella skäl kommer vi inte heller 

att sprida de uppgifter vi får till obehöriga för att skydda deltagarnas integritet (Vetenskapsrådet, 

2017).  

6.5 Urval  

Studien har tillämpat ett strategiskt urval (Alvehus, 2019). Detta eftersom vi var intresserade av 

skolor med olika elevsammansättning och socioekonomiska förutsättningar. Således kontaktades 

rektorer för respektive skola och genom dessa fick vi sedan kontakt med samhällslärare. Vi besökte 

totalt tre skolor. På skola ett finns enbart högskoleförberedande program. På denna skola uppvisar 

eleverna mycket goda skolprestationer. Skola två har också högskoleförberedande program, men 

denna skolans elever uppnår låga studieresultat. Skola tre har endast yrkesförberedande program 

och deras elever är också låg presterande. Ett strategiskt urval har gjorts för att undersöka lärare i 

olika kontexter i syfte att den demografiska spännvidden ska stärka studiens validitet. Detta 

eftersom författarna till “Metodpraktikan” menar att genom strategiska urval kan man göra en 
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analytisk generalisering av resultatet till sin teori för att ” lyfta (…) fram allmängiltiga aspekter som 

kan förväntas säga något väsentligt om också övriga närliggande fall i populationen.” (Esaiasson et 

al. 2017, s. 160). 

6.6 Validitet  

Validitet syftar till hur väl en studie besvarar forskningsfrågan. Det vill säga hur väl studien mäter 

vad den avser att mäta (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Således uppnås god intern validitet genom 

en överensstämmelse och konsistens mellan design och resultat (Cohen, Manion & Morrison, 

2018). Den interna validiteten är god om det går att dra välgrundade slutsatser utifrån de 

analysenheter som studerats. (Esaiasson et al. 2017). Detta innebär att det genomgående krävs en 

avsaknad av systematiska fel (Lindstedt, 2019). Det kan uppnås genom en samstämmighet mellan 

den teoretiska definitionen av ett fenomen och studiens operationella indikatorer. (Esaiasson et al. 

2017). Studiens begreppsvaliditet säkerställs därav genom en tydlig operationalisering varigenom 

de operationella indikatorerna konstrueras. Eftersom denna studie undersöker strategier för att 

hantera kontroversiella frågor har studien utgått från en teoristyrd analys varigenom olika strategier 

operationaliserats från tidigare forskning. (Esaiasson et al. 2017; Alvehus, 2019). Själva mötet 

mellan empiri och teori har möjliggjorts genom tillämpandet av etnografins olika metodiska 

redskap. Kullberg framhåller hur etnografins tillgång till olika metoder kan säkerställa studiens 

giltighet och trovärdighet. Det vill säga validitet och reliabilitet (Kullberg, 2015). Därför menar 

Kullberg att etnografins observationer erbjuder en kontinuerlig närhet till studieobjektet, samtidigt 

som kompletterande intervjuer validerar undersökningen (Kullberg, 2015). Kullberg och Justeesen 

menar sålunda att denna metodtriangulering möjliggör att studieobjektet kan studeras utifrån flera 

synvinklar, vilket ökar undersökningens reliabilitet och validitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011; 

Kullberg, 2015). 
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7 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av observationerna och intervjuerna att presenteras. Under 

rubriken “innehållsliga kontroverser i undervisningen och skolan” kommer det en kort 

bakgrundsinformation om skolan vi varit på. I nästa avsnitt kommer vi att presentera en analys av 

innehållet.  

7.1 Lektion 1  

7.1.1 Innehållsliga kontroverser i undervisningen och skolan 

Den första skolan var ett yrkesgymnasium beläget mitt i ett industriområde. Eleverna kom från 

familjer vars föräldrar inte var högskoleutbildade och arbetar inom respektive yrke som det 

program eleverna själva går i. Det fanns en mångkultur bland eleverna och majoriteten av eleverna 

var pojkar. Skolans primära mål var att förbereda dessa elever för arbetsmarknaden direkt efter 

gymnasiet. Eleverna beskrevs av personalen på skolan som lågpresterande och inte så särskilt 

studiemotiverade. Bland lärarkåren fanns det några enstaka legitimerade lärare medan andra 

yrkeslärare kom direkt från olika företag de tidigare arbetat inom. Läraren som undervisade denna 

klass hade varit verksam i sitt yrke i fem år.  

7.1.2 Observation  

Lektionen började med att läraren gick igenom lektionens agenda. Därefter höll hen en PowerPoint 

genomgång om demokrati och mänskliga rättigheter, informationsfrihet, mötes- och 

demonstrationsfrihet och föreningsfrihet. Under genomgången av föreningsfriheten belyste hen 

rätten för människan att bilda en förening. Läraren ställde sedan en fråga för att relatera ämnet till 

elevernas verklighet. Frågan löd: “är ni med i en förening”, varav en elev svarar “ja, 

innebandyförening”. Vidare förklarade läraren varför föreningsfriheten är viktig och framhäver 

dess fördelar och nackdelar. Läraren sa “de kan vara i bra syften men också dåliga syften om det 

riktas mot att attackera en minoritetsgrupp”. Elevernas sa “att nackdelen är ju om de är terrorister, 

nazister och främlingsfientliga”. Sedan tilldelas eleverna artikeln som de instruerades att läsa och 

diskutera “Inget förbud mot rasistiska organisationer”. Artikeln berörde vad Sveriges riksdagspartier 

anser om att förbjuda rasistiska organisationer. Under diskussionen bad läraren eleverna yttra sina 

åsikter kring huruvida rasistiska organisationer bör förbjudas eller inte. En elev svarade: ”jag tycker 

att de ska förbjudas”. Läraren problematiserade elevens positionering i frågan genom att fråga om 

Sverigedemokraterna bör förbjudas då: “många tycker att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt 

parti”. Diskussionen fortskred sedan mellan läraren och eleverna. En annan elev motsatte sig vad 

som sagts och tyckte inte att Sverigedemokraterna bör förbjudas. Läraren säger då “att Finland och 

Tyskland är länder som lyckats förbjuda sådana organisationer vilket har begränsat rasistiska 

partier”. Läraren avslutade meningen med att säga “vilket är bra”. Vidare diskuterades det i 

klassrummet om vilka fördelar och nackdelar som fanns med artikeln eftersom den handlade om 
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att Sverige inte ville förbjuda rasistiska organisationer. Eleverna menade att en nackdel är: “att om 

man är rasist blir folk arga”, och fördelar: “att man får tycka och säga vad man vill”. En elev 

fortsatte med “det blir svårt att avgöra vart gränsen går med att förbjuda sådana partier”. En annan 

elev sa, “det finns ingen gräns, det är som med nordiska motståndsrörelsen som vill ha ut alla 

invandrare”. Läraren lyfte vikten av att värna om de demokratiska rättigheterna såsom åsiktsfrihet 

och yttrandefrihet men problematiserade även hur vissa yttrande potentiellt kan upplevas som 

kränkande. 

Läraren gick vidare med nästa moment som berörde arabiska våren. Vilket handlade om 

revolutionen som spreds i Nordafrika år 2011. Den bedrevs av befolkningen som ville störta 

diktaturregimerna. Detta introducerades med en podcast av P3. Dem lyssnade på den i en 

halvtimme. Nyhetshändelsen i podcasten inleds med ett händelseförlopp där en man hade satt eld 

på sig själv. Detta kom att bli uppstarten till en revolution som kom att kallas den arabiska våren. 

När dem lyssnat klart på podcasten höll läraren en helklassdiskussion, där eleverna fick reflektera 

över innehållet i podcasten. Därefter introducerade läraren en uppgift om mänskliga rättigheter 

som eleverna skulle arbeta med den tid som fanns kvar av lektionen. Uppgiften innehöll ett utdrag 

från Förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter. De fick i uppgift att välja ut fem 

artiklar i detta utdrag som dem ansåg vara extra viktiga för samhället. Dem skulle även förklara och 

motivera vilken artikel om de mänskliga rättigheterna som är svårast att upprätthålla, och vilken 

Sverige följde minst.  

7.1.3 Intervju 

Lektionen följdes upp av en intervju med läraren. Den inledande frågan handlade om vilka 

strategier läraren hade för att bemöta kontroversiella frågor som handlar om rasism. Svaret på 

frågan var att läraren varierade sina strategier beroende på den situationen som kunde uppstå. 

Läraren gav flera exempel på det. Exempelvis om en elev kände sig kränkt, diskriminerad eller 

attackerad, tog läraren ställning och försvarade den eleven. Dessutom nämner läraren en 

nyckelknippa, samtidigt som hen visar den för oss, och förklarar att nyckelknippan som har 

Pridefärgerna användes i provocerande syfte. Detta för att väcka reaktioner hos elever med 

homofobiska åsikter på skolan. Läraren menade att detta gav tillfälle för hen att kunna samtala om 

ämnet. Läraren nämnde dessutom att det är viktigt att prata om kontroversiella frågor, mer specifikt 

i ämnen som Samhällskunskap och Religion. Intervjun avslutades med att läraren understryker med 

att säga “man talar inte med en elev som är i affekt, man får ta den diskussionen efter de lugnat ner 

sig efter lektionen i enskildhet”. 
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7.2 Lektion 2  

7.2.1 Innehållsliga kontroverser i undervisningen och skolan 

Denna skola var belägen en liten bit utanför stan och runt om fanns det flera olika universitetshus. 

I närområdet av skolan låg även det utsatta området Gottsunda. Eleverna kom från hushåll där 

föräldrarna själva är högskoleutbildade. Det var en stor skola med högskoleförberedande program 

i natur- och samhällsvetenskapliga linjer. Skolan hade därutöver språkintroduktionsprogrammet 

och det fanns en mångkultur bland eleverna. Det fanns en stor lärarkår med många legitimerade 

lärare med många års erfarenhet av sitt yrke. Läraren som observerades arbetar parallellt med att 

skriva en avhandling vid Uppsala universitet samtidigt som denne är samhälls- och religionslärare 

på gymnasiet.  

7.2.2 Observation  

Lektionen började med att läraren gjorde en återkoppling till en tidigare lektion som behandlat 

privatekonomi, bostadsmarknaden, hur ekonomin styrs och stabiliseringspolitik. Läraren 

förklarade sedan att detta ska examineras i form av en dugga. Sedan skrev hen dagordningen på 

tavlan: diskutera prov, repetition och bostadsmarknad. Läraren sade att hen redan hade testat 

elevernas faktakunskaper inom ämnesområdet och att kommande prov därav skulle testa eleverna 

på en högre nivå. Detta innebar att de fick en möjlighet att höja sina betyg eftersom provet skulle 

vara ett utredande prov.  

Läraren gick sedan vidare och började med att skriva fyra ord på tavlan “hushåll”, “företag”, 

“finanssektorn” och “offentliga sektorn”. Hen förklarade dessa fyra begrepp samtidigt som denne 

ritade ett kretslopp som visade hur dessa begrepp samverkade med varandra. Under tiden som 

läraren beskrev dessa kom lågkonjunkturer på tal. En fråga som läraren ställde var “vad är det som 

gör att det blir hög respektive lågkonjunktur”. Läraren säger själv att “hushållen blir arbetslösa och 

det kommer ut mindre pengar till företagen som i sin tur påverkar konjunkturerna”. En elev ställde 

frågan “kan staten påverka konjunkturerna?”. Läraren sa då att “inom finanssektorn så är det 

Riksbanken som styr ekonomin med reporänta och att staten kan använda penningpolitik för att 

motverka konjunkturen”. Därefter sa läraren “ibland har statens medel önskvärd effekt på 

ekonomin och ibland mindre önskvärd”. Läraren frågade därefter eleverna varför Riksbanken och 

regeringen är åtskilda? När eleverna inte kunde svara på frågan sa hen: om de inte är åtskilda tänker 

politikerna ”fan det är val snart, dags att sänka räntan”. 

Läraren fortskred sedan med att tala om finanspolitik. Hen sa att staten skulle kunna öka bidrag 

för de som har det mindre bra ställt, som att öka barnbidraget för barnfamiljer. Hen sa även “att 

sänkta skatter skulle gynna de med minst inkomst i samhället och att en sänkt grundskatt för dessa 

hushåll skulle ha en positiv inverkan på ekonomin”. Därefter talade hen om att ökade skatter då 

statsbudgeten redan är hög kan resultera i att ”folk blir arga och kommer rösta på ett annat parti”. 

Läraren talade sedan om rotavdrag för att få igång byggarbeten eftersom många byggarbetare är 
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arbetslösa under lågkonjunkturer. Därefter förklarade läraren att exempelvis kommunen kan 

iscensätta nya byggprojekt under en lågkonjunktur. Sedan sade hen  

“problemet är bara att ingen behöver nya lokaler under en lågkonjunktur, så man får inte den 

önskade effekten”.  

Under lektionens gång ställde läraren en fråga till eleverna “vad kostar det er tror ni att gå i skolan?”. 

Läraren svarade sedan “det motsvarar en månadslön på ett arbete som inte kräver utbildning som 

exempelvis McDonalds, eftersom om ni inte valt att komma hit hade ni kunnat ersätta den tiden 

med att arbeta”. Alternativkostnad kom då på tal. Läraren förklarade “att utbilda sig under en 

lågkonjunktur är bra eftersom arbetslösheten är hög vilket stimulerar ekonomin i framtiden, att 

utbilda sig under en högkonjunktur är inte lika bra eftersom det inte gynnar samhället att säga upp 

sig från sitt befintliga arbete för att utbilda sig”. “Det är bättre att utbilda folk under en 

lågkonjunktur eftersom alternativkostnaden är bättre än att leva på A-kassa”.  

Läraren gick vidare och talade om bostadsmarknaden. Hen sa “ om man slutar reglera 

bostadsmarknaden kommer det att bli bättre och byggas mer men det kommer att bli mer sociala 

kostnader. Sociala kostnader för fri hyressättning är segregation, i Sverige brukar vi likställa 

segregation med etnisk segregation, invandring och White flight. Det handlar inte om hudfärg utan 

att etablerade grupper flyr när nya grupper kommer in. En fri marknad skulle öka segregationen 

ännu mer i Sverige”. Läraren poängterade efteråt att i den skolan och klass som eleverna gick på 

klarar de sig själva men om det hade varit en skola i ett utsatt område hade det krävts mer resurser 

för att kunna hantera skolgången. Sedan beskriver läraren en utvecklingsspiral som en konsekvens 

av fri hyressättning. “ Hade ni elever befunnit er i en skola i ett utsatt område, där det råder 

trångboddhet hade ni antagligen presterat sämre, ni hade inte velat plugga, utbildningsnivån hade 

minskat, ni hade antagligen blivit kriminella, eftersom norm brytandet blivit allt mer vanligt. Det 

hade blivit dålig studiero hemma och det hade resulterat i att ni hade varit mycket mer ute, och 

chansen till att bli rekryterad hade ökat”.  Sedan preciserade läraren några områden i stan som hen 

menade vara ett “utsatt problemområde”. Det uppstod en diskussion kring var eleverna skulle 

föredra att bo. En av eleverna sa att hen skulle vilja bo i ett av de områden som läraren menade 

vara ett utsatt område och motiverade detta med tillgången till naturområden. Läraren sa då” okej 

hand upp vilka vill bo i centrum och vilka vill bo i Gottsunda? Okej alla förutom en”. 

Avslutningsvis gick läraren in på hur det gick under pandemin och hänvisade till trångboddheten. 

Läraren sa “ under pandemin visade det sig att somaliska familjer levde trångbott och på grund av 

att de är lågutbildade vaccinerade de inte sig, vilket ledde till att fler somalier smittades och dog.”. 

7.2.3 Intervju  

Efter lektionen intervjuades läraren om lektionens upplägg. Den inledande frågan berörde vad 

läraren hade för strategier för att bemöta kontroversiella frågor som berör samhällsekonomi. 

Läraren menade att hen eftersträvade att förhålla sig till grunderna inom samhällsekonomi och att 

elevers åsikter således sällan kom upp till ytan. Hen poängterade även att dennes elever är så pass 
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motiverade och högpresterande att eleverna själva bildar sig en uppfattning utanför 

undervisningen. Därför var hen inte intresserad av att undervisningen skulle genomsyras av åsikter: 

“Jag är inte intresserad av elevernas åsikt”. Sedan kom det på tal om lärarens andra ämne, vilket var 

religionskunskap. Hen hade en uppgift att skicka sina elever till en gospelkyrka, där det upplevdes 

av eleverna att pastorn på kyrkan pekade ut eleverna som “utvalda av Jesus”. Några elever i klassen 

med muslimsk bakgrund motsatte sig detta och sa att det stred mot deras religiösa uppfattning. 

Läraren  hade sedan tagit sig tiden att läsa sig in på Islam och sett att det inte fanns någonstans i 

koranen som motsatte sig att man får besöka en kyrka. Således gick eleverna till slut med på att 

göra kyrkobesöket. 

 

7.3 Lektion 3   

7.3.1  Innehållsliga kontroverser i undervisningen och skolan 

Denna lektion var på samma skola som lektion två. Det vill säga att skolan var belägen en bit 

utanför stan och var omringad av universitetshus. Eleverna i denna klass gick i 

språkintroduktionsprogrammet. Målet med undervisningen var i första hand att lära eleverna det 

svenska språket och svenska värderingar. Läraren förklarade för oss att de befann sig på nivå fyra 

som innebär att de har tillräckligt med kunskaper i det svenska språket för att i nästa steg träda in i 

de “vanliga” klasserna. Eleverna var mycket högpresterande i sina ämnen. Vissa av dem var 

ensamkommande barn eller flyktingbarn från utsatta delar i världen. Det fanns en jämn 

könsfördelning mellan pojkar och flickorna i klassen. Undervisande lärare hade lång erfarenhet av 

sitt yrke och att arbeta med elever i språkintroduktionsprogrammet. 

7.3.2 Observation 

Lektionen handlade om privatekonomi som eleverna vid föregående tillfälle haft undervisning om. 

Läraren startade lektionen med att skriva på tavlan “offentliga sektorn, hushåll och företag”. 

Därefter fick eleverna gemensamt svara på frågor om hur de ekonomiska kretsloppen samverkade 

med varandra. Läraren ställde frågan, ”hur får staten in sina inkomster?”. Eleverna svarade: skatter, 

moms, arbetsgivaravgift och EU-bidrag. Nästa fråga löd, “vilka utgifter har staten?”. Eleverna 

svarade: sjukvård, bidrag vid sjukdom, bidrag till kommunerna och föräldrapenning”. När 

föräldrapenningen kom på tal diskuterade eleverna vad detta kunde innebära. Läraren sa, “ja, när 

en mamma och pappa får barn och går på föräldraledighet får de betalt för att vara hemma med 

barnet”. En elev sa då, “tjejer gå och skaffa barn bara så ni kan få pengar”. Detta uttalande väckte 

flera reaktioner hos personerna i klassen, “vad menar du, nej inte alls och vadå tjejer kan ju också 

jobba”. Vid detta tillfälle började ljudnivån öka i klassrummet eftersom flera elever var emot 

klasskamratens uttalande. När situationen uppstod sökte läraren ögonkontakt med den eleven som 

gjorde uttalandet från början. Men ljudnivån fortsatte att eskalera och läraren utbrast, “nu får ni 
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lyssna på mig”. Därefter fortsatte läraren att tala om hur staten kan få in mer pengar till statskassan 

istället. I senare skede av lektionen skrev läraren på tavlan, “vad gör staten om inkomsterna inte 

räcker till alla utgifter”. Eleverna fick en stund att diskutera frågan med grannen bredvid. När de 

åter skulle diskutera frågan tillsammans visade det sig att dem hade flera förslag. Dessa var att man 

exempelvis kunde höja skatten, minska bidragen och minska på mammaledigheten. Under tiden sa 

en elev, “få invandrare att jobba mer”. Läraren svarade, “ja, eller så kan man låna pengar, men vad 

är problemet med det?”. Därefter fortsätter läraren med att säga, “problemet blir att man måste 

betala tillbaka det, plus ränta vilket ökar statsskulden”. En elev sa, “det är enkelt, alla ska jobba, höj 

skatten och minska på bidragen. Även om du är invandrare och inte kan svenska kan du ändå 

engelska så då bör man ändå jobba”. En elev svarade, “men det är inte så enkelt som du tror, idag 

är det inte många som vill anställa oss”. Det uppstod återigen en diskussion mellan eleverna. 

Läraren försökte tysta ner diskussionen och återgick till att skriva på tavlan.  

7.3.3 Intervju  

Efter lektionen fick läraren en förfrågan om hen hade några strategier för att bemöta kontroversiella 

frågor som berörde samhällsekonomi. Läraren svarade att hen arbetar med ett väldigt generellt och 

allmänt ämnesstoff och sällan upplevde att eleverna gav uttryck för egna åsikter eller känslor i 

undervisningen. Därefter knackade läraren på bordet och sa, “jag hoppas aldrig att känsliga frågor 

kommer på tal på en lektion, peppar, peppar”. 

7.4  Lektion 4 

7.4.1 Innehållsliga kontroverser i undervisningen och skolan 

Denna skola var belägen i början av ett industriområde nära centrala stan. Det var en liten skola 

med en mångkulturell elevsammansättning. Skolans program var samhällsinriktade och 

högskoleförberedande. Elevernas föräldrar var inte högskoleutbildade och eleverna var 

lågpresterande. Lärarkåren bestod av få legitimerade lärare och läraren som observerades hade fem 

års erfarenhet av yrket.  

7.4.2 Observation  

Lektionen handlade om ideologier. Läraren började med att samla in mobiltelefonerna och därefter 

gick hen igenom dagordningen. Det var tänkt att eleverna inför det kommande ideologi provet 

skulle arbeta självständigt med instuderingsfrågor. Under tiden som eleverna arbetade med 

frågorna sa en elev, “alla svenskar röstar på SD”. Vid det tillfället vänder sig flera i klassen sig om, 

samtidigt som en annan elev svarar, “så är det inte alls”. Läraren sa ingenting utan började gå runt 

i klassrummet för att hjälpa de andra eleverna som inte hade kommit igång med det självständiga 

arbetet. En av eleverna sa då ”men är det så jävla kontroversiellt att tycka att kristna är dumma i 

huvudet?”. Detta fick flera elever att vända sig om igen och dem utbrast, ”vad sa du?”, ”vad menar 
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du?”. Läraren vände ryggen mot de elever som blev osams och försökte istället få en utav de andra 

eleverna längre fram i klassrummet att öppna läroboken. Därefter gick läraren ut från klassrummet 

under resten av lektionstiden. Vilket resulterade i att de flesta eleverna började prata om annat som 

inte rörde ideologierna eller skolarbetet.  

7.4.3 Intervju 

Efter lektionen fick läraren en förfrågan om hen hade några strategier för att bemöta kontroversiella 

frågor som berörde ideologier? Läraren sa nej och poängterade att eleverna hade fått arbeta 

självständigt med läroboken under hela momentet. Vid frågan om att läraren aldrig tillämpar 

genomgångar eller diskussioner svarade hen: "jag låter inte deras åsikter komma på tal, jag fokuserar 

vid fakta och läroboken då kan det inte urarta, och helt ärligt har jag inte massa extra tid att lära 

mig om elevernas bakgrunder så jag brukar jobba mycket med eget arbete i boken ”. Läraren tillade 

sedan, “ärligt talat vill jag bara fastställa att eleverna lär sig fakta, jag har inte tid att ge utrymme för 

deras åsikter och känslor eftersom jag inte har någon ork, speciellt när jag har småbarn hemma”.  

7.5 Lektion 5 

7.5.1 Innehållsliga kontroverser i undervisningen och skolan 

Denna skola var samma skola som lektion två och tre ägde rum. Det vill säga den var belägen nära 

universitetshusen. Eleverna i klassen gick en naturvetenskaplig linje och var högpresterande. 

Eleverna har föräldrar som är högskoleutbildade. Läraren i undervisande klass hade lång erfarenhet 

av sitt yrke.  

7.5.2 Observation 

Lektionen handlade om folkmord genom tiderna. Läraren började undervisningen med att 

introducera ett reportage om Rysslands invasion i Ukraina. I en intervju benämner presidenten 

Zelinski, Rysslands krigsförbrytelser som ett folkmord eller till och med, ”mer än ett folkmord”. 

Efter nyhetsreportaget sa läraren, “när jag gick på gymnasiet talades det mycket om folkmordet i 

Rwanda, och att det upplevdes vara långt ifrån ens verklighet”. Läraren underströk sedan att FN 

inte erkände många av de folkmord som har skett. Läraren sa sedan, “detta är ingenting ni kommer 

att examineras på, utan jag tycker att det är viktigt för att vara en god medborgare”. Läraren visade 

ett citat på en PowerPoint som löd “Att skoningslöst och utan medlidande sända män, kvinnor 

och barn av polskt ursprung och språk in i döden. Endast så kommer vi vinna det livsrum vi 

behöver. När allt kommer omkring, vem talar idag om armenierna? - Adolf Hitler till sina militära 

befälhavare den 22 augusti 1939, några dagar före det tyska angreppet på Polen”. Citatet använde 

läraren som en indikation på vad folkmord faktiskt innebar. Första folkmordet hen berättade om 

var ungturkarnas angrepp mot kristna armenier under Osmanska riket i början av 1900-talet. 

Läraren sa, “att det än idag diskuteras om detta borde räknas som ett folkmord eller inte, eftersom 
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armenierna vill att världen ska erkänna detta brott medans turkarna vägrar erkänna sin skuld”. 

Läraren talade sedan om Förintelsen och poängterade att folkmord inte handlade om antalet döda, 

utan snarare vem attacken riktades mot. Därefter redogjorde läraren för olika kommunistiska 

revolutioner som exempelvis Pol Pot i Kambodja, Mao i Kina och Stalin i Sovjetunionen. Sedan 

gick läraren in på hur man hade delat upp befolkningen i två raser och spred propaganda under de 

etniska folkmorden i Rwanda år 1994. Därefter talade läraren om klimatkriget och folkmordet i 

Sudan. Därefter gick läraren in på kriget i Jugoslavien och folkmordet i Srebrenica år 1995. Till sist 

pratade hen om folkmordet i Halabja, där turkarna attackerade den kurdiska befolkningen i Syrien. 

Avslutningsvis gick läraren in på Palestina- och Israel konflikten. Hen menade att: “i Sverige är vi 

ofta Palestina vänliga, och vi är med i FN eftersom det är bra reklam för oss, ett litet land som 

Sverige vill synas och gillar inflytande”. Läraren avslutade lektionen med meningen, “jag tycker 

detta var relevant att ta upp men jag vet inte om det är för er”.   

7.5.3 Intervju   

Efter lektionen får läraren förfrågan om hen hade några strategier för att bemöta kontroversiella 

frågor som berör konflikter. Läraren sa att folkmord och konflikter är ett mycket känsligt ämne, 

men att hen hade så pass god uppfattning av elevernas bakgrund, att läraren upplevde att hen kunde 

avgöra vad i undervisningen som gjorde eleverna upprörda och inte. Hen gav sedan exempel på 

hur hen hade undervisat om attackerna mot kurderna i Halabja. Hen berättade om en elev som 

själv hade flytt från Syrien på grund av dessa attacker som befann sig i klassrummet och att detta 

hade resulterat i olika känsloyttringar. Hen sa ”så när jag undervisar om folkmordet i Halabja, säger 

en elev jag vet jag var där.”. Läraren berättade även att vissa elever menade att hen inte fick belysa 

vissa kulturella och sociala fenomen ifall läraren själv inte tillhörde det kulturella sammanhanget, 

“jag kan till exempel inte undervisa om vad som helst inom islam eftersom jag själv inte ser ut att 

vara muslim”. Läraren menade att det var viktigt att lyfta in kontroversiella frågor i undervisningen 

eftersom, ”vi behöver träna yttrandefrihet i klassrummet”. 
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8 Analys 

I detta avsnitt presenterar vi analysen av resultatdelen. Varje del av detta kapitel är strukturerat efter 

respektive lektion. Efter varje lektions avsnitt finns en översikt om vad som fastställer kontroverser 

i undervisningen. I nästa moment presenteras en diskussion av uppsatsen.  

8.1 Lektion 1 

8.1.1 Balans 

Läraren belyser för- och nackdelar med föreningsfriheten genom att framhäva vikten av att 

individer skall få ingå i organisationer eftersom det gynnar demokratiska samhällsförändringar. 

Sedan lyfter läraren också baksidan av organisationsfriheten, eftersom det också kan leda till att 

individer sluter sig till främlingsfientliga organisationer i syfte att attackera minoritetsgrupper. 

Stradling framhåller att en balanserad undervisning uppnås genom att läraren lyfter flera perspektiv 

utan att berätta sina egna åsikter (Stradling, 1984). Således tillämpar läraren strategin balans för att 

undervisa om föreningsfriheten när hen belyser både fördelar och nackdelar med föreningsfrihet. 

När läraren talar om förbud mot rasistiska organisationer framhöll läraren vikten av att bevara 

åsiktsfrihet och yttrandefrihet, men även de negativa aspekterna då individer eller organisationer 

nyttjar dessa rättigheter för att kränka andra människor. Det vill säga att läraren understryker de 

positiva och negativa aspekter som tillkommer med yttrandefrihet, och tillämpar ännu en gång 

balans som strategi under diskussionen av artikeln om förbud mot rasistiska organisationer 

(Stradling, 1984). 

8.1.2 Djävulens advokat  

Läraren använder sig av strategin djävulens advokat ett flertal gånger. Stradling menar att strategin 

djävulens advokat syftar till att läraren säger emot elevers åsikter och uttalanden (Stradling, 1984). 

Det första tillfället läraren motsätter sig elevernas åsikter är då en elev menar att rasistiska 

organisationer bör förbjudas. Läraren intar då motsatt position och problematiserar elevens 

ställningstagande och svårigheterna i att förbjuda  Sverigedemokraterna som många anser vara ett 

rasistiskt parti. Därefter säger en annan elev att hen anser att man inte bör förbjuda 

Sverigedemokraterna. Läraren säger då att det är positivt att man har förbjudit rasistiska 

organisationer i Tyskland och Finland. Därav tillämpar läraren djävulens advokat igen för att 

motsäga elevernas åsikter för att fortsätta diskussionen (Stradling, 1984). 

När vi sedan intervjuade läraren upptäckte vi att djävulens advokat framstod tydligt när 

nyckelknippan med Pridefärgerna användes som en strategi för att provocera eleverna på skolan 

som uttryckte sig homofobiskt. Det var alltså ett sätt för läraren att väcka reaktioner och skapa 

diskussioner. Läraren använder med andra ord djävulens advokat för att skapa diskussioner där  
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hen kan motsätta sig och problematisera elevernas åsikter och uttalanden som rör HBTQ-frågor 

(Stradling, 1984).     

8.1.3 Uttalat engagemang 

Under diskussionerna använde läraren strategin uttalat engagemang. Stradling anför att strategin 

uttalat engagemang innebär att läraren uttrycker sina egna åsikter i undervisningen (Stradling, 1984). 

Läraren påstår exempelvis att Sverigedemokraterna är en rasistisk organisation. Det vill säga att 

läraren likställer Sverigedemokraterna med “rasistiska organisationer i Tyskland och Finland”. När 

en elev säger att Sverigedemokraterna inte bör förbjudas, argumenterar läraren att det är positivt 

att rasistiska organisationer har förbjudits i Finland och Tyskland. Således förefaller det som att 

läraren inte gör någon distinktion mellan Sverigedemokraterna och vad hen menar vara “rasistiska 

organisationer i Finland och Tyskland”. Därutöver beskriver läraren förbudet mot denna typ av 

organisationer som något positivt. Sålunda ger läraren uttryck för sina egna åsikter när hen likställer 

Sverigedemokraterna med rasistiska organisationer och menar att det är positivt att sådana blivit 

förbjudna.  

8.1.4 Allierad  

De strategier som framgick tydligast för att bemöta kontroversiella frågor under lektionen var 

balans, uttalat engagemang och djävulens advokat. Däremot framgick det under intervjun att 

läraren även kan tillämpa strategin allierad för att bemöta kontroversiella frågor i sin undervisning. 

Läraren berättar om olika situationer som uppstått i undervisningen när elever blivit kränkta av sina 

klasskamrater. Läraren menar att det har handlat om kränkande yttringar om elevers etnicitet eller 

sexuella läggning. Då menar läraren att hen tagit ställning mot elever som gjort kränkande 

uttalanden och stått vid offrens sida och försvarat dem. Läraren menar att det är en återkommande 

strategi hen tillämpar för att markera för eleverna att det aldrig är acceptabelt att hysa rasistiska eller 

homofobiska åsikter mot sina klasskamrater. Detta innebär att läraren även kan använda strategin 

allierad för att ta en elevs parti i undervisningen (Stradling, 1984; Huddlestone & Kerr, 2015).    

8.1.5 Vad fastställer kontroverser i undervisningen  

En fråga kan bli kontroversiell på grund av att lärare och elever har olika uppfattningar (Ljunggren, 

2008). I detta fall kommer klassens elever från olika bakgrunder. Det finns elever med etnisk svensk 

bakgrund och elever med invandrarbakgrund. Eleverna får diskutera huruvida 

Sverigedemokraterna bör få existera som parti eller inte och om de anses vara rasistiska. 

Diskussionen synliggör många olika uppfattningar om hur man bör förstå Sverigedemokraterna. 

När en elev argumenterar att man inte bör förbjuda Sverigedemokraterna kan det provocera fram 

starka känslor hos dem som faktiskt anser motsatsen, eftersom det finns elever med annan 

bakgrund i klassen. Därutöver kan de eleverna i klassen som uppger att dem inte vill att 
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Sverigedemokraterna skall förbjudas ta illa vid när läraren argumenterar emot deras åsikt och menar 

att Sverigedemokraterna faktiskt är en rasistisk organisation som borde förbjudas. 

8.2 Lektion 2 

8.2.1 Neutralitet  

Tidigt i undervisningen tillämpar läraren strategin neutralitet. När samhällsekonomi berörs ställs 

frågan till eleverna varför riksdagen och Riksbanken är åtskilda. Läraren vill alltså poängtera med 

detta att politiker inte har inflytande över Riksbanken eftersom inget parti skall kunna använda 

Riksbanken för att vinna röster inför ett riksdagsval. Hen understryker att det inte spelar någon roll 

vilken politisk falang det rör sig om, utan att all partipolitik bör särskiljas från Riksbankens 

penningpolitik. Läraren yttrar därför inga egna åsikter för att belysa ämnet och förhåller sig därav 

neutral (Stradling, 1984).  

8.2.2 Balans  

Under genomgången av samhällsekonomi frågar en av eleverna om staten kan motverka 

konjunkturer. Läraren besvarar frågan genom att redogöra för både finanspolitiska medel och 

Riksbankens medel för att motverka konjunkturer. Läraren tillämpar därav strategin balans när hen 

presenterar flera perspektiv inom samhällsekonomin, både penningpolitik och finanspolitik utan 

att ta ställning till vilket sätt läraren själv anser vara bäst för att motverka konjunkturer (Stradling, 

1984).  

Därefter säger läraren att vissa aspekter av statens ekonomiska politik har en tydlig effekt på 

konjunkturer medan andra inte har det. Läraren beskriver hur kommunen exempelvis kan starta 

byggnationsprojekt för att sätta byggarbetare i arbete, men understryker samtidigt att företag inte 

är i behov av nya lokaler under en lågkonjunktur. Läraren framhäver alltså för- och nackdelar med 

ekonomisk politik genom att beskriva hur olika insatser görs inom den offentliga sektorn för att 

motverka konjunkturerna. Stradling menar att balans i undervisningen uppnås genom att eleverna 

får en realistisk bild av ett fenomen och att läraren belyser fenomenet ur flera perspektiv (Stradling, 

1984). Detta innebär att läraren använder balans som strategi när denne framhäver kommunens 

potential och begränsningar i att motarbeta konjunkturer.  

Läraren beskriver sedan hur staten kan motverka konjunkturer genom skattepolitik och 

transfereringar. Läraren säger först att staten kan utöka olika bidragsformer för de mest ekonomiskt 

utsatta i samhället, med exempelvis barnbidrag. Detta är ett förslag som oftast tillkommer från mer 

vänsterorienterade partier i Sverige. Därefter säger läraren att staten istället för att öka bidrag kan 

sänka skatten, vilket är ett förslag som är förknippat med partier som befinner sig på den högra 

sidan av den politiska skalan i Sverige. Läraren framhåller flera perspektiv, men är inte värdeneutral 

när denne talar om skattepolitik. Detta innebär att lärarens sätt att undervisa om skattepolitik inte 

uppnår kriterierna för balans, eftersom en balanserad undervisning måste vara fri från lärarens egna 
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uppfattningar (Stradling, 1984). Läraren använder istället strategin uttalat engagemang när denne 

undervisar om skattepolitik.    

8.2.3 Uttalat engagemang  

Läraren använder strategin uttalat engagemang när hen påstår att sänkta skatter för individer med 

sämre ekonomiska förutsättningar har en positiv inverkan på samhället, och när hen säger att höjda 

skatter kan få människor att bli arga och rösta på ett annat parti. Sänkta skatter beskrivs som positivt 

av läraren, medan höjda skatter beskrivs som något icke önskvärt då hen argumenterar att högre 

skatter gör människor upprörda, och driver dem till att rösta på ett parti som förespråkar sänkta 

skatter. Sänkta skatter får sålunda en framskjuten position i undervisningen. Denna 

värderingsmässiga slagsida ger uttryck för lärarens egna åsikter. Läraren tillämpar i och med detta 

strategin uttalat engagemang. Detta eftersom Stradling menar att uttalat engagemang syftar till att 

läraren låter sina egna åsikter prägla undervisningen (Stradling, 1984). 

När läraren övergår från att tala om samhällsekonomi till momentet reglerad hyressättning säger 

hen att en fri bostadsmarknad är att föredra eftersom den gynnar ekonomisk aktivitet. Därefter 

belyser läraren potentiella negativa konsekvenser med en reglerad bostadsmarknad, det vill säga att 

en sådan ger upphov till olika sociala problem som segregation. Däremot ligger tonvikten vid 

segregation då momentet bostadsmarknad snabbt övergår till att handla om segregation.  

 

Läraren beskriver ett scenario där hen påstår att eleverna i klassrummet skulle uppnå sämre 

skolprestationer, att de skulle ha mindre studiemotivation, och att de skulle bli kriminella om de 

hade bott i ett utsatt område. Läraren menar alltså att trångboddhet resulterar i sämre studieresultat, 

vilket i sin tur resulterar i kriminalitet. Läraren säger även att segregation resulterar i att nya grupper 

etablerar sig i ett geografiskt område, vilket skapar normbrytande beteenden och utökar 

sannolikheten att ungdomar blir rekryterade till organiserad brottslighet. Läraren talar alltså om två 

olika fenomen. Först talar läraren om bostadsmarknaden och hur den har skapat trångboddhet som 

indirekt påverkar elevers skolresultat. Sedan talar läraren istället om hur segregation resulterar i 

kriminalitet. Läraren påstår att lektionen skall handla om bostadsmarknaden, men lektionen 

kommer snabbt att handla om segregation istället. Här tillämpar läraren strategin uttalat 

engagemang. Stradling menar att uttalat engagemang syftar till att lärare uttrycker sina åsikter i 

undervisningen och att vissa lärare anser att deras egna åsikter kan berika elevernas uppfattningar 

(Stradling, 1984). Eftersom bostadsmarknaden och segregation är två olika saker väljer läraren själv 

att utöka elevernas uppfattningar om bostadsmarknaden genom att även tala om segregation. Detta 

medför att läraren framhäver ett socioekonomiskt perspektiv där elever förutsätts vara en produkt 

av sin omgivning. Läraren bortser alltså från elevernas agens och vilja att uppnå goda studieresultat 

och menar att deras skolprestationer enbart är ett resultat av deras sociala omständigheter. Lärarens 

sätt att undervisa om bostadsmarknaden går från att vara balanserat till att ge uttryck för lärarens 

egna engagemang när hen påstår att eleverna skulle bli kriminella om de bodde i ett utsatt område, 



 

 37 

eftersom bostadsmarknaden i sig inte gör så att ungdomar rekryteras till kriminella nätverk. Att 

påstå att sina elever skulle bli kriminella om det var bosatta i ett annat område är kontroversiellt, i 

synnerhet då skolan ligger i samma del av stan som ett av de område som läraren benämner som 

problemområde och kontinuerligt använder som exempel för att stärka sina resonemang under 

lektionen.  

8.2.4 Djävulens advokat 

När läraren talar om hur en fri bostadsmarknad resulterar i segregation och hur det hypotetiskt 

skulle ha en inverkan på elevernas skolresultat, använder läraren även djävulens advokat för att 

undervisa om bostadsmarknaden. När hen framhäver alla potentiella negativa konsekvenser av att 

bo i ett utsatt område så är det en av eleverna som säger att den skulle föredra att bo i ett av de 

områden som läraren benämner som ett “problemområde”. Läraren poängterar då att eleven är 

den enda i klassrummet som tycker detta och fortskrider att beskriva alla tänkbara negativa effekter 

med utsatta områden. Stradling menar att strategin djävulens advokat innebär att läraren säger emot 

elevernas uttalande och åsikter (Stradling, 1984). Läraren använder strategin djävulens advokat 

eftersom läraren inte är intresserad av att synliggöra den mångfald av åsikter som finns i 

klassrummet. Läraren tar istället ställning mot elevens åsikter och fortskrider att understryka de 

tänkbara negativa aspekter som är förknippade med utsatta områden. Hen tillämpar alltså strategin 

djävulens advokat för att försvarar sina egna åsikter och därav engagemang (Stradling, 1984).  

Att läraren ger sina egna tolkningar en framskjuten position i undervisningen kan förklaras med 

hjälp av dennes egna ord i intervjun:” jag är inte intresserad av elevernas åsikter”. Detta medför att 

lärarens egna åsikter får ett tydligt utrymme i undervisningen, samtidigt som konkurrerande 

uppfattningar inte kommer till uttryck ifall elever inte uppmuntras att dela sina uppfattningar. 

Därför genomsyrar enbart lärarens åsikter undervisningen. 

8.2.5 Vad fastställer kontroverser i undervisningen 

Ett ämne kan bli kontroversiellt då elever och lärare har olika uppfattningar om ämnet, eller på 

grund av hur lärare uttrycker sig (Ljunggren, 2008; Långström & Virta, 2016). Eleverna i denna 

klass kommer från olika kulturella bakgrunder och är högpresterande. Detta var någonting som 

läraren poängterade i sin undervisning. Läraren påstod att eleverna skulle uppnå goda studieresultat 

även om hen skulle ersättas av en schimpans. Läraren påstår därutöver att Gottsunda är en plats 

där eleverna inte hade velat bo eftersom de flesta eleverna är av en högre socioekonomisk 

bakgrund. Utifrån sin generella uppfattning av eleverna ansåg läraren att hen kunde uttrycka sig 

mycket negativt om Gottsunda. Däremot visar en av eleverna att denne har en annan uppfattning 

en läraren. När eleven motsätter sig lärarens resonemang uppstår en situation som läraren inte hade 

räknat med. Eftersom skolan ligger i närheten av Gottsunda kan läraren således inte utesluta att 

vissa av eleverna är bosatta där och anta att eleverna delar lärarens uppfattningar om utsatta 

områden. 
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8.3  Lektion 3 

8.3.1 Undvikande  

Under denna lektionen kunde vi identifiera strategin undvikande i undervisning om kontroversiella 

frågor. Läraren undervisar om det ekonomiska kretsloppet och berättar om olika bidragsformer. 

När föräldraersättning nämns som en av bidragsformerna, utbrister en elev att kvinnor kan vara 

hemma och ägna sin tid åt att föda barn, och få betalt av staten istället för att gå och arbeta. Detta 

väcker starka reaktioner hos de andra klasskamraterna. Eleverna reagerar irriterat mot sin 

klasskompis och undrar hur hen kan uttala sig så. Läraren försöker tysta ner diskussionen för att 

undvika att konflikten skall eskalera. Långström och Virta menar att ett ämne kan vara 

kontroversiellt i sig, eller så blir något kontroversiellt genom lärarens framställning av ämnet, eller 

så upplevs något vara kontroversiellt av eleverna (Långström & Virta, 2016). Kontroversen uppstår 

när en utav eleverna bearbetar innebörden av föräldrarpening. När läraren berättar att nyblivna 

föräldrar kan få ekonomisk ersättning för ett barn får detta eleven att antyda att kvinnor enbart 

behöver föda barn och inte behöver arbeta för att försörja sig. Det är genom detta antydande som 

kontroversen uppstår. Lärarens undervisning om samhällsekonomins olika transfererings- och 

bidragsformer synliggör mötet mellan elevernas olika uppfattningar kring könsroller. Pojkens 

påstående att kvinnor bör ägna sig åt barnafödsel som primär försörjning väcker starka reaktioner 

hos flickorna i klassen. Läraren försöker då tysta ner kontroversen och åter ta kontrollen över 

klassrumssituationen genom att inte tillåta diskussionen att fortgå. Detta innebär att läraren 

undviker kontroversen. Långström och Virta menar att lärare hanterar kontroversiella frågor 

genom att undvika de ämnesområden som väcker känslor och obehag (Långström & Virta, 2016). 

Därför använder läraren undvikande som strategi för att undvika det känsliga ämnesområdet som 

ger upphov till den högljudda diskussionen i klassrummet (Långström & Virta, 2016). Lärarens 

defensiva hållning blir tydlig då läraren dämpar eleverna och går vidare från föräldrarpenning till 

att tala om hur staten kan få in mer pengar till statskassan. På detta sätt ger läraren det 

kontroversiella ämnesinnehållet ett mycket begränsat utrymme i undervisningen (Långström & 

Virta, 2016). 

När lektionen fortsätter ber läraren eleverna ge förslag på hur staten kan samla in mer pengar till 

statskassan. En elev anser att det är viktigt att få in flera invandrare på arbetsmarknaden. En annan 

elev tycker att det inte spelar någon roll hur många åtgärder som görs inom samhällsekonomin, 

eftersom  ingen vill anställa nyanlända ändå. Läraren lyfter inte deras åsikter i sin undervisning, utan 

undviker dessa istället genom att tala om skattepolitik. Läraren uppmärksammar inte elevernas 

upplevelser kring de negativa attityder som riktats mot nyanlända, och deras begränsade 

förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Istället undviker läraren att diskutera elevernas 

uppfattningar. Återigen uppstår kontroversen när eleverna kommer i kontakt med ämnesinnehållet 

(Långström & Virta, 2016). Det vill säga att eleverna känner en frustration över att ämnesinnehållet 

inte speglar deras upplevda verklighet, vilket medför att de  problematiserar den samhällsbild som 
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gestaltas i undervisningen. Läraren väljer då återigen att undvika elevernas uttalande och det 

ämnesinnehåll som skapar ett obehag och väcker starka känslor genom att istället tala om 

skattepolitik (Långström & Virta, 2016). 

  

8.3.2 Vad fastställer kontroverser i undervisningen 

I denna klass syntes kontroverserna ur flera aspekter. Alla elever hade invandrarbakgrund och var 

nyanlända. Dessa faktorer ger en ökad risk för kulturkrock med de svenska synsätten och normerna 

som finns i samhället. Ett ämne kan bli kontroversiellt på grund av skillnader i elevers befintliga 

uppfattningar eller att eleverna upplever att en fråga är kontroversiell (Ljunggren, 2008; Långström 

& Virta, 2016). Elevernas olika uppfattningar och sätt att uttrycka sig i undervisningen gör 

ämnesinnehållet kontroversiellt. Detta då det uppstår en konflikt i klassrummet om skilda 

uppfattningar om könsroller som väcker starka reaktioner hos flickorna. 

8.4 Lektion 4 

8.4.1 Undvikande 

Denna lektion handlade om olika ideologier, men ideologier gavs inte mycket utrymme i 

undervisningen. Eftersom läraren själv inte undervisade om ideologierna och menade att det var 

eget arbete som gällde, spenderade hen det mesta av lektionstiden utanför klassrummet. 

Ideologierna kom först på tal när eleverna själva diskuterade sina åsikter med varandra. Ett exempel 

på detta var när några elever pratade om Kristdemokraterna och en av dem tyckte att kristna var 

“dumma i huvudet”. Detta väckte känsloladdade reaktioner hos de andra eleverna, men läraren 

som då befann sig i klassrummet ingrep inte utan vände dem istället ryggen. Kontroversen uppstår 

i elevernas möte med ämnesinnehållet, då några av eleverna upplever att deras klasskamrats 

uttalande om kristna är kontroversiellt (Långström & Virta, 2016). Läraren undviker då elevernas 

känsloladdade diskussion om kristna och agerar som ingenting hänt. Långström och Virta menar 

att undvikande lärare inte vill undervisa om ämnen som väcker starka känslor. Läraren använder 

därav undvikande som strategi för att undvika elevernas känsloladdade diskussioner (Långström & 

Virta, 2016). Detta framgick även i intervjun då läraren menar att hen endast är intresserad av 

elevernas faktakunskaper, och inte bryr sig om att låta deras åsikter komma till tals. Långström och 

Virta påstår att lärare undviker att undervisa om ämnen som väcker starka känslor och obehag 

eftersom det kräver extra arbete (Långström & Virta, 2016). Läraren påstod att undervisning som 

tar hänsyn till elevernas åsikter ansågs för tidskrävande. Därutöver lät läraren eleverna arbeta 

självständigt utifrån läroboken för att undvika att åsikter skulle ges utrymme i undervisningen, 

eftersom ideologier är ett sådant ämne som kan väcka mycket känslor och tankar. Läraren undviker 

alltså det som ger upphov till känslor och obehag eftersom det är tidskrävande. Detta medför att 
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läraren inte “engagera sig” när denne befinner sig utanför klassrummet under merparten av 

lektionen (Långström & Virta, 2016). 

8.4.2 Vad fastställer kontroverser i undervisningen 

En fråga kan bli kontroversiell då den upplevs som kontroversiell av elever (Långström & Virta, 

2016). Eleverna visade ett intresse för att diskutera kontroversiella frågor. Det fanns flera tillfällen 

under lektionens gång som eleverna framförde sina åsikter om olika aktuella samhällsämnen 

sinsemellan. Detta väckte tydliga reaktioner hos olika grupperingar i klassen. Elevernas 

mångkulturella variation synliggjorde tydliga skillnader i elevernas uppfattningar kring politik och 

religion. Således blir ideologier kontroversiellt när eleverna själva uttrycker sina åsikter och genom 

dessa uppstår konflikter på grund av kontrasterande uppfattningar om ämnesområdet.   

8.5 Lektion 5 

8.5.1 Uttalat engagemang  

Den primära strategin som läraren tillämpar i sin undervisning är uttalat engagemang. Stradling 

påstår att strategin uttalat engagemang innebär att läraren låter sina egna åsikter påverka 

undervisningen (Stradling, 1984). Läraren introducerar lektionen genom att säga att innehållet i 

lektionen inte kommer examineras utan att det snarare är något som läraren själv tycker är viktigt. 

Därtill avslutar läraren lektionen med att understryka att det är ett område som hen själv tycker är 

mycket viktigt. Läraren konstruerar en hel lektion mot bakgrund av sina egna intressen. Därav 

tillämpar läraren strategin uttalat engagemang (Stradling, 1984). Denna strategi synliggörs 

genomgående i lärarens presentation av ämnesinnehållet. Ett exempel på lärarens uttalade 

engagemang är då hen säger att Sverige är med i FN enbart för att öka landets anseende. Självfallet 

är företrädare för Sverige måna om att arbeta för att sprida en positiv bild av Sverige internationellt, 

däremot ger lärarens gestaltning av landets FN-medlemskap knappast uttryck för neutralitet eller 

balans. Denna förenklade bild ger istället uttryck för lärarens egen åsikt och uttalade engagemang 

(Stradling, 1984). Läraren tillämpar inte heller ett balanserat förhållningssätt när denne talar om 

Israel-Palestina-konflikten då denne säger “i Sverige är vi ofta Palestina vänliga”. Denna gestaltning 

av konflikten ger en mycket ensidig bild av ämnesinnehållet, vilket är ett återkommande tema 

genomgående under lektionen.    
Möjligtvis synliggör intervjun varför läraren tillämpar uttalat engagemang som primär strategi  när 

denne undervisar om olika konflikter och folkmord. Läraren menar att folkmord är mycket 

kontroversiellt men att hen upplever att denne kan applicera denna strategi eftersom läraren har 

tillräckligt god uppfattning om “elevernas bakgrund”. Möjligtvis synliggör detta inte enbart att 

folkmord i sig är kontroversiellt utan även hur ämnesinnehållet blir kontroversiellt på grund av 

klassrummets förutsättningar. Läraren berättar själv i intervjun hur elever som flytt attacker mot 

Kurder i Halabja blivit upprörda över lärarens undervisning. Således kan det vara problematiskt att 
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en lärare antar att den har en tillräckligt bra uppfattning av “elevernas bakgrund” då detta inte varit 

fallet tidigare.  

8.5.2 Officiell linje 

Läraren applicerar även strategin officiell linje för att undervisa om folkmord. Detta eftersom 

läraren använder FN:s definition av folkmord för att legitimera sina resonemang kring vilka 

konflikter som bör förstås som folkmord eller inte. Det vill säga att läraren använder FN som 

auktoritet för att understödja sina påstående i undervisningen. Officiell linje används alltså som 

verktyg för att legitimera lärarens uttalade engagemang genom att läraren hänvisar till FN som 

auktoritet för att stärka de egna engagemanget (Stradling, 1984; Huddlestone & Kerr, 2015). 

Exempel på detta är när läraren säger att det råder en diskussion om huruvida Turkiets attack mot 

Armenien under 1900-talet bör förstås som ett folkmord eller inte, medan läraren på samma sätt 

tillämpar FN:s definition för att klassificera andra konflikter som folkmord.  

8.5.3 Vad fastställer kontroverser i undervisningen  

En fråga kan vara kontroversiell i sig eller så bli den kontroversiell genom lärarens framställning av 

ämnet eller genom att elever upplever området vara kontroversiellt (Långström & Virta, 2016). 

Läraren medger att folkmord är ett kontroversiellt område. Detta syns i läraren sätt att undervisa 

om ämnesområdet, då genomgången av folkmorden i undervisningen gick otroligt snabbt och att 

det inte gavs utrymme för eleverna att diskutera sina tankar, känslor och erfarenheter kring dessa. 

Dock motiverade läraren sitt sätt att undervisa genom att hen upplevde att den hade så pass bra 

uppfattning av elevernas ”bakgrunder”. Däremot säger läraren själv att elever har blivit upprörda 

på grund av hur hen undervisar om folkmord då elever från den kurdiska delen i Halabja tagit illa 

vid att attacker mot den kurdiska befolkningen inte beskrivits som folkmord. Läraren sätt att 

undervisa om det kontroversiella ämnesområdet genom att argumentera för vilka konflikter som 

bör klassificeras som folkmord och inte har alltså visat sig upplevas som kontroversiellt av eleverna. 
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9 Diskussion 

9.1 Utmaningar och möjligheter med kontroversiella frågor 

I studien av Slakmon och Schwarzs är det tydligt att lärare ser fördelar med att diskutera 

kontroversiella frågor (Slakmon & Schwarz, 2019). Respondenterna menade att det var viktigt att 

låta elever diskutera kontroversiella frågor eftersom det ger eleverna en möjlighet att använda sin 

yttrandefrihet och att uttrycka sina åsikter. Respondenterna uppgav också att diskussioner om 

kontroversiella frågor är viktigt eftersom de ger eleverna möjligheter att lära sig flera perspektiv, 

relatera till andra och reflektera kring sina egna uppfattningar (Slakmon & Schwarz, 2019). Detta 

är intressant eftersom lärare som intervjuades i denna uppsats säger samma sak. Lärare nummer ett 

säger att det är viktigt att diskutera kontroversiella frågor och att utmana elevers uppfattningar 

kring exempelvis HBTQ-frågor. Således menar lärare nummer ett att det är viktigt att diskutera 

kontroversiella frågor för att elever skall reflektera kring sina egna uppfattningar och utveckla 

empati för andra. Det fanns även likheter mellan respondenterna svar i Slakmon och Schwarz 

studie och lärare nummer fems åsikter kring kontroversiella frågor. lärare nummer fem anser att 

det är viktigt att diskutera kontroversiella frågor eftersom det är viktigt att eleverna uttrycker sina 

åsikter och använder sin yttrandefrihet. Detta eftersom flera elever idag har tydliga uppfattningar 

om vad andra får och inte får säga. Lärare ett och lärare fem talar alltså om vad Kittelmann Flenser 

och Von Der Lippe kallar för safe space och brave space i sin artikel (Kittelmann Flensner & Von der 

Lippe, 2019). Det vill säga att lärare nummer ett lyfter in verklighetens kontroverser i klassrummet 

och skapar ett brave sapce när denne uppmanar elever att diskutera om rasistiska organisationer bör 

förbjudas (Kittelmann Flensner & Von der Lippe, 2019). Lärare nummer ett berättar också hur 

hen försöker skapa ett safe space då hen värnar om ett säkert klassrum för elever med olika sexuella 

läggningar (Kittelmann Flensner & Von der Lippe, 2019). Lärare nummer fem framhäver också i 

sin intervju hur hen försöker skapa ett “brave space” genom att uppmana sina elever att uttrycka 

sina åsikter eftersom vissa av eleverna har tydliga uppfattningar om hur andra får och inte får uttala 

sig (Kittelmann Flensner & Von der Lippe, 2019). 

Däremot visar Slakmon och Schwarzs studie att lärare ser stora utmaningar med att undervisa om 

kontroversiella frågor som väcker starka känslor (Slakmon & Schwarz, 2019). Dessa åsikter 

återfinns även hos lärare nummer ett som menar att den inte tala med elever som är i affekt, och 

lärare nummer tre som berättar att hen inte vill att känsliga frågor skall komma på tal. Därtill säger 

även lärare nummer fyra att hen fokuserar vid faktakunskaper för att undvika elevernas åsikter och 

känslor. 
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9.2 Tillvägagångssätt vid undervisning av kontroversiella frågor 

Kittelmann Flensner gör en distinktion i sin studie mellan lärare som undervisar om kontroversiella 

frågor och lärare som hanterar kontroversiella frågor (Kittelmann Flensner, 2020). De lärare som 

undervisar om kontroversiella frågor i denna studie är lärare nummer ett, två och fem. Lärare som 

hanterar kontroversiella frågor genom att undvika kontroverser är lärare tre och lärare fyra 

(Kittelmann Flensner, 2020). Däremot uppvisar lärare nummer ett att hen har förmåga att pendla 

mellan att undervisa om och hantera kontroversiella frågor. Läraren visar under observationen att 

hen undervisar om kontroversiella frågor som handlar om rasistiska organisationer. Sedan berättar 

denne i intervjun att hen också kan hantera kontroversiella frågor genom att samtala med elever 

om dessa utanför lektionstid. 
 

Tre av de strategier som identifierades för att undervisa om kontroversiella frågor i Kittelmann 

Flensners undersökning kunde också urskiljas i denna studie. Dessa strategier var undvikande, 

balans, och uttalat engagemang (Kittelmann Flensner 2019;Kittelmann Flensner, 2020). I denna 

studie tillämpar lärare tre och fyra strategin undvikande, lärare ett och två bedriver en balanserad 

undervisning och lärare ett, två och fem synliggör sitt uttalade engagemang. I Oulton, Day, Dillon 

och Grace artikel framgår det att lärare i England använder fakta-centrerad undervisning som en 

strategi för att undervisa om kontroversiella frågor (Oulton et al. 2004). I denna studie påstår även 

lärare nummer två och lärare nummer fyra att de använder fakta för att undvika att kontroverser 

skall uppstå i undervisningen. I den engelska studien visar det sig även att respondenterna använder 

strategierna balans och djävulens advokat för att undervisa om kontroversiella frågor (Oulton et al. 

2004). Dessa strategier uppdagar sig även i denna studiens resultat då både lärare nummer ett och 

lärare nummer två använder sig av strategierna balans och djävulens advokat. 

 

Avslutningsvis identifierades alla sju av Stradlings och Långström och Virtas strategier i denna 

studie. Fyra av de sju strategier som utgör den teoretiska utgångspunkten identifierades i tidigare 

forskning. Dessa strategier var balans, djävulens advokat, uttalat engagemang och undvikande. I 

den tidigare svenska forskningen identifierades tre strategier. Dessa var undvikande, balans och  

uttalat engagemang.   

9.3  Teoretisk reflektion  

Stradlings strategier kunde synliggöra och förklara hur tre av fem lärare undervisar om 

kontroversiella frågor (Stradling, 1984). Detta eftersom två av fem lärare undvek kontroversiella 

frågor. Stradlings teori kan bara förklara hur lärare tillämpar strategier för att undervisa om 

kontroversiella frågor. Stradlings teori kan inte förklara hur lärare undviker kontroversiella frågor. 
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Därav kom Stradlings teori att kompletteras av Långström och Virtas teori för att synliggöra hur 

lärare undviker att undervisa om kontroversiella frågor.  

 

Analysen visar att lärare nummer tre och fyra tillämpar undvikande som strategi. Däremot finns 

det skillnader mellan hur dessa två lärare använder strategin (Långström & Virta, 2016). 

 

Lärare nummer fyras lektion bestod utav eget arbete där eleverna skulle lära sig om ideologier. 

Långström och Virta menar att politik är ett kontroversiellt område (Långström & Virta, 2016). 

Elevernas befintliga politiska preferenser och antipatier synliggörs när en av eleverna exempelvis 

säger att kristna är “dumma i huvudet” (Ljunggren, 2008). Kontroversen uppstår då eftersom 

eleverna upplever att klasskamratens uttalande om kristna är kontroversiellt (Långström & Virta, 

2016). Däremot bemöter läraren inte detta utan går istället och pratar med en annan elev. Således 

är det eleverna själva som diskuterar ideologier sinsemellan, medan läraren undviker att bemöta 

elevens uttalande eller att ens undervisa om ideologier. Denna läraren använder alltså strategin 

undvikande för att undvika att undervisa om kontroversiella frågor (Långström & Virta, 2016). 

Lärare nummer tre använder istället strategin undvikande för att kunna fortsätta sin undervisning 

när kontroversiella ämnen väcker starka känslor. Under momentet samhällsekonomi undervisar 

läraren om föräldrarpenning. Långström och Virta menar att politik, genus, jämställdhet och 

familjeliv är kontroversiella ämnen (Långström & Virta, 2016). Läraren berättar att en förälder får 

ekonomisk ersättning för nyfödda barn i form av föräldrarpenning, vilket resulterar i att en 

kontrovers uppstår på grund av elevers olika värderingar och bemötande av ämnesinnehållet 

(Ljunggren, 2008). Det vill säga att lärarens undervisning om föräldrarpenning får en elev att 

bearbeta innebörden av ämnesinnehållet och genom egen association utbrista: “tjejer gå och skaffa 

barn bara så ni kan få pengar”. Detta väcker starka känslor hos de andra eleverna som inte 

uppskattar klasskamratens antydande. Således synliggörs hur kontroversen uppstår när elevernas 

befintliga uppfattningar möts i undervisningen (Ljunggren, 2008). Kontroversen uppstår därför när 

eleverna upplever att klasskamratens uttalande om barnafödsel är kontroversiellt (Långström & 

Virta, 2016). Läraren adresserar inte de konkurrerande normer och värderingar som kommer till 

uttryck i elevernas debatt. Hen försöker istället ta tillbaka kontrollen över det högljudda 

klassrummet och byter samtalsämne. Läraren undviker alltså kontroversen som ger upphov till 

elevernas känsloyttringar för att inte förlora kontrollen över klassrummet.  

 

Kontroverserna uppstår av samma anledning under lektion tre och fyra. Det vill säga att elevernas 

befintliga uppfattningar gör att det uppstår konflikter i elevernas möte med ämnesinnehållet 

(Ljunggren, 2008). Skillnaden är att lärare nummer tre hanterar situationen och lärare nummer fyra 

ignorerar situationen. Lärare nummer tre hade planerat en lärarledd lektion där denne undervisar 

och inkluderar eleverna i helklassdiskussioner. Lärare nummer fyra planerade istället en 

elevcentrerad undervisning där eleverna förväntades lära sig själva om ideologier utifrån läroboken. 
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När eleverna blir osams under helklassdiskussionen förlorar lärare numer tre kontrollen över 

diskussionen och därav utmanas dennes roll som diskussionsledare. Således väljer läraren att 

undvika de kontroversiella frågor som ger upphov till konflikter. Lärare nummer fyra låter istället 

eleverna få en större roll i sitt egna lärande när de förväntas att arbeta självständigt i läroboken. 

Sålunda lägger läraren ett större ansvar hos eleverna att själva hantera meningsskiljaktigheter, då 

denne inte ingriper i elevernas konflikter och spenderar större delar av lektionen utanför 

klassrummet.  

Båda lärare visar på en ovilja att bemöta konflikter. Under observationerna framgår det att båda 

lärare väljer att inte bemöta konflikter utan undviker dem. Därtill säger lärare nummer fyra att hen 

fokuserar vid fakta och eget arbete så att elevernas åsikter och känslor inte gör att lektioner 

“urartar”. Lärare nummer tre visar också under sin intervju att denne undviker elevernas åsikter 

och känslor när hen säger “jag hoppas aldrig att känsliga frågor kommer på tal på en lektion, peppar, 

peppar”. Detta tyder på att kontroversiella frågor skapar konflikter som ger upphov till känslor av 

obehag hos lärare. Därav finns det möjligtvis ett samband mellan lärarens attityder gentemot 

konflikter och kontroversiella frågor. Detta är i linje med Kittelmann Flensers studie där hon menar 

att lärares syn på konflikter i klassrummet påverkar hur de undervisar om kontroversiella frågor 

(Kittelmann Flensner, 2020). 

9.4 Metodreflektion 

En studies validitet är god om undersökningens resultat besvarar forskningsfrågan (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Intern validitet uppnås om det finns en tydlig länk mellan frågeställning, design 

och resultat (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Cohen, Manion & Morrison, 2018). För att undersöka 

hur samhällslärare undervisar om kontroversiella frågor, tillämpades etnografiska observationer 

och intervjuer. Observationerna synliggjorde hur kontroverser uppstod i lärares och elevers möte 

med ämnesinnehållet, och hur lärare använde olika strategier för att hantera kontroversiella frågor 

i undervisningen (Ljunggren, 2008). Därefter kompletterades observationerna med intervjuer för 

att validera de undervisningsmetoder som bevittnats under observationerna (Kullberg, 2015). 

Exempel på detta är då lärare nummer två observerades. Under observationen verkade det som 

om lärarens egna åsikter fick en framskjuten roll medan eleverna endast fick komma till tals i mycket 

begränsad utsträckning. För att stärka denna tolkning kunde en kompletterande intervju utföras 

där det framgick att läraren sällan lät elevernas åsikter komma till tals. Därför validerade intervjun 

den tolkning som observationen givit upphov till (Kullberg, 2015). Därför fungerade 

metodkombinationen bra för att kvalitetskontrollera analysen (Kullberg, 2015).  

För att analysera det empiriska materialet inhämtades de operationella indikatorerna från Robert 

Stradling och Långström och Virtas strategier. Eftersom dessa indikatorer hämtats från tidigare 

forskning och har tillämpats konsekvent bör begreppsvaliditeten vara god (Esaiasson et al. 2017). 

Således har studien mätt vad den avsett mäta eftersom alla av Robert Stradling och Långström och 

Virtas strategier identifierats och tillämpats för att synliggöra hur lärare undervisar om 
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kontroversiella frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta innebär att även den interna validiteten 

stärks eftersom vi har kunnat dra slutsatser ifrån våra analysenheter (Esaiasson et al. 2017). 

Däremot går det inte att generalisera studiens resultat på grund av det begränsade antalet 

analysenheter. Det vill säga att den externa validiteten är låg, med tanke på arbetets kvalitativa ansats 

(Esaiasson et al. 2017).  

Gällande reliabilitet menar Kullberg att observationer ger forskaren en närhet till studieobjektet 

vilket stärker validiteten och reliabiliteten (Kullberg, 2015). Därtill har vi preciserat vårt 

tillvägagångssätt av observationer och kompletterande öppna intervjuer. Således bör en upprepad 

undersökning nå liknande resultat (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

9.5 Bidrag  

Denna uppsats har bidragit med en utökad förståelse för hur samhällslärare undervisar om 

kontroversiella frågor. Följande sju strategier för att undervisa om kontroversiella frågor 

identifierades: neutralitet, balans, djävulens advokat, uttalat engagemang, allierad, officiell linje och 

undvikande. Studien har också belyst hur lärare använder strategin undvikande på olika sätt för att 

undvika att undervisa om kontroversiella frågor. 
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10 Konklusion 

Denna studie har givit utökad insikt i hur samhällslärare undervisar om kontroversiella frågor. De 

strategier som identifierades för att hantera kontroversiella frågor i undervisningen är: neutralitet, 

balans, djävulens advokat, uttalat engagemang, allierad, officiell linje och undvikande. Detta kan 

bidra till professionsutvecklingen då både Europarådets stödmaterial för att hantera kontroversiella 

frågor och Skolinspektionen, understryker att det finns mycket begränsad kunskap inom 

skolledning och hos lärare kring hur man hanterar kontroversiella frågor i undervisningen. 

Därutöver framhäver Skolinspektionen och Europarådets stödmaterial också att 

undervisningsstrategier inom området är mycket viktigt för lärares professionella utveckling. 

Således visar resultatet hur lärare i Sverige undervisar om kontroversiella frågor och synliggör ett 

utökat behov av att dessa kompetenser utvecklas inom läraryrket.  

Denna undersökning om hur samhällslärare i Sverige undervisar om kontroversiella frågor kan 

även gynna framtida forskning då det har gjorts ett mycket begränsat antal studier om detta område 

i Sverige. Studien har också bidragit med en utökad förståelse för hur den “undvikande” läraren 

kan förstås. Det vill säga att lärare både kan undvika att undervisa om kontroversiella frågor, men 

också använda undvikande som en strategi för att hantera kontroversiella frågor. Detta synliggör 

för framtida forskning ett behov av en utökad teoretisk förståelse kring hur lärare kan undervisa 

om kontroversiella frågor. Således rekommenderar vi framtida kompletterande studier som också 

fortsätter undersöka strategier för att undervisa om kontroversiella frågor i Sverige. Dock är 

skillnaden att dessa studier även bör tillämpa en begreppsapparat som tar hänsyn till hur känslor 

påverkar undervisning om kontroversiella frågor som rekommenderats av Anna Larsson och Lars 

Larsson i en svensk kontext, och Slakmon och Schwarz i en internationell kontext. Detta eftersom 

denna studies resultat tyder på att vissa lärare undviker känslor i undervisning om kontroversiella 

frågor.  

Det hade också varit intressant om vidare studier kunde undersöka ett större antal skolor och flera 

skolnivåer. Detta för att göra en jämförelse med hur kontroverser hanteras i gymnasieskolan 

respektive hög-och mellanstadiet och undersöka om det finns någon skillnad. Vi har i denna studie 

kunnat identifiera teoriernas sju strategier. Men utifrån tidigare forskning finns det fler strategier. 

Således hade man kunnat synliggöra dessa för att bidra till en kunskapsökning om hanteringen av 

kontroversiella frågor i undervisningen. Samhällskunskapen upplevs vara det ämne som genererar 

mest kontroversiella frågor, vilket också bekräftas med den tidigare forskningen där det utförts flest 

studier i de samhällsvetenskapliga ämnena. Därför hade det också varit intressant att göra en 

liknande studie i andra ämnen som exempelvis idrott och naturvetenskapliga ämnen som biologi 

som kan bli mycket kontroversiella, och där det inte heller finns mycket forskat om.  
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