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Sammanfattning 
Kontroversiella ämnesområden karaktäriseras av att individer gör olika ställningstaganden. Dessa 

kontroverser diskuteras i stor utsträckning i media och därför behöver individer kunna tolka 

information för att kunna delta i diskussionen. Som ett resultat av detta finns ett behov av att 

individer kan göra informerade ställningstaganden utifrån kritiskt tänkande. Syftet med denna 

studie var att undersöka lärares resonemang gällande potentiellt kontroversiella ämnesområden 

inom undervisning i naturkunskap på gymnasienivå. Studien baserades på kvalitativa intervjuer 

med fem gymnasielärare i naturkunskap. Intervjuerna analyserades tematiskt och resultaten visade 

att det finns potentiellt kontroversiella ämnesområden inom naturkunskap. De områden som 

lärarna i någon mån ansåg kontroversiella var evolution, genteknik, klimat- och miljöfrågor, 

livsstil och hälsa, sex- och samlevnad samt vargfrågan. Diskussion var det vanligast 

förekommande metodvalet och målet var i stor utsträckning att få ställningstagande och kritiskt 

tänkande elever. Fyra av fem lärare gick in med inställningen att vara neutrala i samband med sin 

undervisning, detta visade sig dock inte vara enkelt i alla situationer. Alla lärare ansåg det viktigt 

att undervisa om kontroversiella ämnesområden och ingen sade sig ha undvikit denna typ av 

undervisning. Lärarna resonerar både om motiv till att undervisa om kontroversiella 

ämnesområden, till exempel till följd av det mediala fokus som finns idag, men de resonerar 

också om tillfällen att inta en mer försiktig inställning för att inte riskera att kränka elever. Utifrån 

lärarnas resonemang kom jag fram till att det finns tre typer av kontroversiella ämnesområden, 

områden som baseras på olika bevekelsegrunder (religion eller vetenskap), olika värderingar samt 

privata eller känsliga ämnesområden (sex- och samlevnad). 
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1. Inledning 

Som blivande gymnasielärare i naturkunskap har jag i samband med verksamhetsförlagd 

utbildning lagt märke till att elever kan ha starkt delade åsikter i samband med viss 

ämnesundervisning. Jag har själv undervisat elever med motstridiga åsikter i samband med 

undervisning inom såväl evolution som genteknik, ämnesområden som därmed kan anses vara 

potentiellt kontroversiella. Förutom att elevernas åsikter hade en naturvetenskaplig grund hade de 

också en värderande dimension inbyggd i diskussionen, och eleverna gjorde ett ställningstagande i 

aktuella frågor. Detta fick mig att bli intresserad av om det finns ytterligare ämnen som är 

potentiellt kontroversiella och vad i dessa ämnen som gör att det uppstår kontroverser. 

Förmodligen är det inte möjligt att på förhand veta när det kommer att uppstå diskussion i 

klassrummet eller när elever kommer att uppvisa olika åsikter. Därför måste dessa områden 

betraktas och diskuteras som potentiellt kontroversiella. 
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2. Bakgrund 

Ofta rapporteras det i media om frågor kopplade till samhället, många av dessa frågor har 

dessutom ett naturvetenskapligt innehåll. Rapporterna kan handla om allt ifrån kloning och 

stamcellsforskning till global uppvärmning och alternativa bränslen. Tidigt i höstas skrev 

tidningen Aftonbladet artikeln Mobil ökar risken för tumörer som handlar om mobilstrålning 

(Wallroth och Remius, 2013). Däremot visar artikeln att forskarna inte är överens, således kan 

detta ses som ett kontroversiellt ämnesområde som delar såväl forskarvärlden liksom övriga i 

samhället i grupper som förespråkar motstridiga förklaringar av ett ämne. 

 

Svensk forskning beskriver dessa samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI, svensk 

översättning av begreppet socio-scientific issues SSI) som autentiska med en bas i naturvetenskap 

(Ekborg, Ideland, Lindahl, Malmberg, Ottander och Rosberg, 2012, s. 9). Dessutom 

karaktäriseras SNI av att de är värdeladdade, inrymmer intressekonflikter och ofta har en plats i 

media. Därmed kan SNI tolkas som kontroversiella frågor enligt Nationalencyklopedins 

beskrivning av kontroversiell ”som det finns blandade (till stor del kritiska) uppfattningar om” 

(Nationalencyklopedin, 2013).  

 

Ekborg et al. (2012) framhåller exempelvis hälsa, miljö och energi att vara områden som 

innehåller samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, och således ämnen som innehåller 

värderingar och etiska ställningstaganden. Författarna lägger stor vikt vid att eleverna kan 

argumentera utifrån aktuell kunskap men samtidigt vara beredda att identifiera och uttrycka egna 

värderingar samt respekteras för dessa (s. 20). Undervisning av kontroversiella ämnesområden 

ska leda till att eleverna kan resonera om frågor som är dolda i osäkerhet och där det inte finns 

några givna svar (Kupperman, 1985, s. 75). För att eleverna ska kunna föra en diskussion och ett 

resonemang krävs det att de har kunskaper inom ämnet. PISA (Programme for International 

Student Assessment) 2012 visar dock att svenska elevers kunskaper inom naturvetenskap sjunker 

i jämförelse med andra länder (Skolverket, 2013, s. 96). PISA syftar till att undersöka elevers 

kunskaper och färdigheter i relation till de informerade och fungerande samhällsmedborgare de 

förväntas vara i slutet av det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 2013, s. 84). Jakobsson 

(2013) baserar sina resonemang på PISA-mätningar under perioden 2000-2009. I Jakobssons 

artikel framförs kritik till att mäta kunskapstrender med hjälp av en storskalig studie såsom PISA, 

men författaren konstaterar samtidigt att vidare analys av PISA 2000-2009 visar en kraftig 

försämring av svenska elevers problemlösningsförmåga och kritiska tänkande i relation till 

naturvetenskap (s. 27). I relation till detta anser jag det intressant att undersöka hur lärare 

undervisar om kontroversiella ämnesområden och därmed kritiskt tänkande och 

ställningstagande. 
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2.1 Läro- och kursplaner 

Oulton, Dillon och Grace (2004b, s. 414) framhåller att kontroversiella ämnesområden ingår i 

läroplaner världen över. Så är fallet även i den svenska läroplanen för gymnasieskolan, Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 2011). 

 

I Gy 2011 skrivs att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” 

(Skolverket, 2011, s. 5). Detta ger indikationer om att undervisningen bör vara mångfacetterad 

och presentera olika perspektiv inom ett ämnesområde. Detta styrks också av följande citat i Gy 

2011: 

 

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

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara 

saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem 

(Skolverket, 2011, s. 6). 

 

Ovanstående citat styrker att undervisning av kontroversiella ämnesområden med inslag av 

värderingar och ställningstagande ska finnas representerad inom naturvetenskaplig undervisning. 

Att undervisningen ska vara saklig innebär inte att ställningstagande inte är möjligt, däremot är 

det viktigt att det är tydligt vems värderingar som står bakom ställningstagandet.  

 

I kursplanen för naturkunskap på gymnasiet står det i syftesbeskrivningen att: 

 

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap 

samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Den 

ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl 

yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden (Skolverket, 

2011, s. 126). 

 

För att lärarna ska kunna uppfylla syftesbeskrivningen att utveckla elevernas förmåga att kritiskt 

värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll krävs att eleverna får 

möta detta i undervisningen. Ovanstående citat påvisar att det finns flera möjliga 

ställningstaganden i frågor, därmed bör eleverna rimligtvis tränas i att pröva sina värderingar.  

Vidare står det i syftesbeskrivningen att: 

 

Utifrån aktuella frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge eleverna möjlighet att använda 

naturvetenskapliga kunskaper och arbetsmetoder. Det betyder att samtidigt som undervisningen ska 

behandla olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, 

hälsa eller genmodifiering ska den också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett 
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naturvetenskapligt förhållningssätt. Genom att få diskutera och utforska frågor med 

samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga 

kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid. Undervisningen ska ge eleven möjlighet 

att använda digital teknik och andra verktyg för att söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap 

(Skolverket, 2011, s. 126). 

 

Undervisningen ska utgå från verkliga situationer och eleverna ska ges möjlighet att diskutera 

frågor med samhällsvetenskaplig anknytning, till exempel miljö- och klimatfrågor, hälsa eller 

genteknik. Dessa ämnesområden styrks också i kursplanens centrala innehåll för Naturkunskap 

1b (Skolverket, 2011, s. 132), en kurs som är obligatorisk på samtliga studieförberedande program 

utom naturvetenskapliga programmet. I samband med diskussion kan eleverna utveckla sin 

förmåga till ställningstagande och beslutsfattande processer. Användandet av digital teknik för att 

söka kunskaper i naturvetenskap ställer höga krav på kritiskt tänkande elever i och med den stora 

mängd information som finns tillgänglig idag. Därmed menar jag att syftesbeskrivningen för 

naturkunskap ger ett starkt stöd för arbete med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 

och därmed kontroversiella frågor med inslag av värderingar. Eftersom ställningstagande såväl 

som kritiskt tänkande är viktiga mål i både läroplan och kursplan syftar min undersökning till att 

ta reda på mer om undervisning i kontroversiella ämnesområden inom naturkunskap på 

gymnasienivå. 
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3. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten belyser tidigare forskning kring undervisning om kontroversiella 

ämnesområden samt en beskrivning av de teoretiska perspektiv från vilka studiens resultat senare 

ska förstås. 

3.1 Tidigare forskning 

Kontroversens karaktär 

Kontroversiella ämnesområden finns i alla samhällen, ofta har de en naturvetenskaplig grund i 

kombination med sociala, politiska och ekonomiska aspekter (Oulton et al., 2004b, s. 411, 413). I 

en publikation från Oxfam (2006, s. 2) beskrivs kontroversiella ämnesområden dessutom ha en 

personlig inverkan samt att de ofta väcker känslor till följd av värdering och övertygelse. Detta 

kan liknas vid det som den svenska forskargruppen Science in Social Contexts (SISC) kom fram till i 

sitt forskningsprojekt Naturvetenskap för livet (SISC, 2013). Forskargruppen konstaterar att 

samhällsvetenskapliga frågor kan vara en ingång till lärande om naturvetenskap och de menar att 

det finns flertalet samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Ofta har dessa frågor ett 

kontroversiellt innehåll då de berör värderingar och etik, vilket skapar en intressekonflikt utan ett 

rätt svar (Ekborg et al. 2012, s. 20). 

 

Vi kan vara överens om sakinnehållet men ändå komma fram till helt olika beslut, beroende på hur vi 

bedömer vikten av den information vi känner till, vilka intressen vi har i frågan och vilka värderingar 

vi omfattar (Ekborg et al. 2012, s. 20). 

  

Definitionerna av kontroversiella ämnesområden är många och inte helt överensstämmande, 

något som skulle kunna ses som kontroversiellt i sig (Hermann, 2008, s. 1014). Nedan följer tre 

forskares definitioner av kontroversiella ämnesområden: 

 

If numbers of people are observed to disagree about statements and assertions made in connection 

with the issue (Bailey (1975) citerad i Dearden, 1981, s. 38). 

 

Bland annat Dearden (1981) anser att denna definition är otillräcklig och alltför enkelt 

konstruerad. Dearden framhåller istället att 

 

a matter is controversial if contrary views can be held on it without those views being contrary to 

reason. This can be the case, for example, where insufficient evidence is held in order to decide the 
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controversy, or, where the outcomes depend on future events that cannot be predicted with certainty, 

and where judgement about the issue depends on how to weigh or give value to the various 

information that is known about the issue (Dearden, 1981, s. 38). 

 

Jag tolkar Deardens definition som att det kan finnas motsatta åsikter utan att någon av dessa är 

oförenliga med sunt förnuft. Dearden menar att ett ämne kan bli kontroversiellt när bevisen inte 

är tillräckliga för att avgöra motsättningen, ett påstående som antyder att det måste gå att komma 

fram till ett rätt svar. Dearden lyfter även fram att kontroversiella ämnesområden kan vara 

kopplade till värderingar, denna koppling gör även Stradling (1985) i sin definition: 

 

Those issues on which our society is clearly divided and significant groups within society advocate 

conflicting explanations or solutions based on alternative values’ (Stradling, 1985, s. 9). 

 

Oulton et al. (2004b, s. 411) lyfter i sin artikel fram Deardens (1981) och Stradlings (1985) 

definitioner av kontroversiella ämnesområden och menar att deras definitioner uppmärksammar 

oss på att kontroverser inte kan avgöras med endast vetenskap utan att det finns en tydlig 

koppling till värderingar. Jag utgår ifrån detta då jag i min uppsats konstruerar följande definition: 

 

Ämnesområden och frågor kan komma att bli kontroversiella om olika grupper eller individer 

förespråkar motstridiga förklaringar eller lösningar i en situation eller till ett problem. Ingen av 

dessa förklaringar är oförenliga med sunt förnuft utan baseras på alternativa värderingar, etiska 

ställningstaganden och övertygelser. Förklaringarna kan heller inte kategoriseras som rätt eller fel. 

 

Min definition är liknande det som Oulton et al. (2004b, s. 412) menar karaktäriserar 

kontroversiella ämnesområden, till exempel att individer baserar sina åsikter på skilda 

informationer, alternativt att de tolkar informationen olika utifrån skilda värderingar. Därtill 

menar författarna att kontroversiella frågor karaktäriseras av att de inte alltid kan lösas genom 

förnuft eller logik. 

 

I artikeln Why some topics are controversial skriver Kupperman (1985) att: 

 

It would be the worst kind of shallow relativism to deny that some answers to these [controversial] 

questions are better than others; but the correct answer as such is not luminously clear to all 

reasonable people (Kupperman, 1985, s. 74).  

 

Ovanstående citat visar att Kupperman anser att det till kontroversiella frågor kan finnas mer 

rimliga svar än andra, men att det rätta svaret inte är tydligt för alla förnuftiga människor. Många 

forskare visar dock att kontroversiella frågor grundar sig i värderingar och etik (Oulton et al. 
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2004b; Ekborg et al. 2012).  Däremot framhåller Oulton et al. (2004b, s. 414) att den vetenskapliga 

processen och dess teorier kan vara en hjälp att komma vidare i lösningen av kontroversiella 

frågor. 

Kontroversiella ämnesområden i naturvetenskaplig undervisning 

Etik och värdering – ett viktigt inslag eller inte? 

I min definition av kontroversiella ämnen utgår jag ifrån att ämnesområdet har en etisk 

dimension. Däremot förs det inom forskarvärlden en diskussion huruvida etik ska vara ett inslag i 

den naturvetenskapliga undervisningen eller inte. Traditionellt sett har naturvetenskaplig 

undervisning behandlat etablerad och säker kunskap medan sociala och etiska aspekter har 

exkluderats från undervisningen (Hodson, 2003, s. 664). Naturvetenskap har en tradition om att 

till synes vara objektiv och fri från värderingar (Alsop och Watts, 2003, s. 1044), vilket lärare 

inom naturvetenskap i Levinson och Turners studie styrker (2002, s. 38, 47). Nästintill hälften av 

lärarna inom naturvetenskapliga ämnen anser naturvetenskap vara fri från värdering, åsikt och 

etik (Levinson och Turner, 2002, s. 55). Ratcliffe och Grace (2003, s. 37) menar att denna 

uppfattning är svår att bryta samt att lärare inom naturvetenskap kan känna en osäkerhet inför 

den värderande undervisning som kontroversiella ämnesområden ofta resulterar i. En studie 

gjord av Sadler, Amirschokoohi, Kazempour och Allspaw (2006, s. 355) kom dock fram till att 

många lärare anser att etiska frågor ska behandlas inom den naturvetenskapliga undervisningen. 

Studien visar att kvinnliga lärare i större utsträckning än manliga lärare är positivt inställda till 

etikens del i naturvetenskaplig undervisning (s. 369). Sadler (2004, s. 516) menar att undervisa 

strikt naturvetenskapligt innehåll inte räcker om vi vill att eleverna ska kunna hantera 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Booth och Garrett (2004, s. 1117) menar att etik 

är ett nödvändigt innehåll för att skapa goda samhällsmedborgare med en förståelse för 

naturvetenskapen i ett större perspektiv. 

Potentiellt kontroversiella ämnesområden 

Gymnasielärare i naturorienterade ämnen tar i stor utsträckning upp kontroversiella 

ämnesområden i samband med sin undervisning (Oulton, Day, Dillon och Grace, 2004a, s. 500-

502). Ämnesområden inom naturvetenskap som identifierades som potentiellt kontroversiella var 

sex- och samlevnad, droger, energi och alternativa bränslen, evolution samt dödshjälp (Oulton et 

al., 2004a, s. 494). Oulton et al. (2004a, s. 496, 498) framhåller möjligheten att hantera mer 

abstrakta frågor då dessa ämnen till viss del även identifierats av lärare för tidigare åldrar, något 

som skapar möjlighet för progression. Sadler et al. (2006, s. 353-354) identifierar också 

stamcellsforskning, genteknik, kloning och miljöproblem som potentiellt kontroversiella 

ämnesområden.  
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Målet med undervisningen 

Två huvudsakliga mål med undervisningen av kontroversiella ämnesområden uttrycks i flera 

studier vara förmågan att ta ställning genom informerade beslut samt värdera information kritiskt 

(Levinson och Turner, 2002, s. 10, 29; Sadler et al., 2006, s. 370). 

Metoder och strategier i undervisningen 

Metoder och strategier 

Vid undervisning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll och därmed kontroversiella 

ämnesområden används en rad metoder och strategier och flera studier visar att diskussion är det 

vanligaste tillvägagångssättet (Levinson och Turner, 2002; Oulton et al., 2004a). Enligt Hand och 

Levinson (2012, s. 626) främjar diskussion möjligheten att se en kontroversiell fråga ur flera 

perspektiv. Dock menar Levinson och Turner (2002, s. 10) att lärare inom naturvetenskapliga 

ämnen i mindre utsträckning undervisar med hjälp av diskussion än lärare inom 

samhällsvetenskapliga ämnen. En orsak till detta kan vara vissa lärares oro att diskussioner om 

kontroversiella ämnen kan gå över styr. Enligt Hand och Levinson (2012, s. 627) kan lärarna ha 

viss kontroll över diskussionen, exempelvis genom att förbereda eleverna inför den samt välja för 

eleverna lättillgängliga ämnen att diskutera. Tillgängligheten kan öka om diskussionen utgår från 

såväl lärarens som elevernas erfarenheter (Levinson och Turner, 2002, s. 11, 39; Brotman, 

Dawson och Moore, 2011, s. 352). Den personliga erfarenheten kan dessutom komma att öka 

lärares självsäkerhet vid undervisning. En tidigare studie har visat att vissa lärare föredrar 

diskussioner i mindre grupper då detta kan skapa goda möjligheter för tysta elever att yttra sina 

åsikter (Levinson och Turner, 2002, s. 36). 

 

Ytterligare metoder som identifierats vid undervisning av kontroversiella ämnesområden är 

debatt och film (Levinson och Turner, 2002, s. 34) samt rollspel och resursbaserat lärande såsom 

Internet (Oulton et al., 2004a, s. 496). Oulton et al. (2004b, s. 418) ifrågasätter dock effektiviteten 

att använda rollspel som metod vid undervisning av kontroversiella ämnesområden. Författarna 

menar att rollspel kan förbättra individens förståelse av ett kontroversiellt ämne, men detta är inte 

en helt okomplicerad process till följd av elevernas olika värderingar. Geddis (1998, s. 128-129) 

framhåller att det kan vara särskilt svårt att undervisa elever om naturvetenskapliga 

kontroversiella ämnesområden till följd av att eleverna har obildad erfarenhet av hur situationer 

eller problem av kontroversiell karaktär ska lösas. 

 

Oulton et al. (2004b, s. 415) tar upp fokus på rationalitet och fakta som en pedagogisk aspekt att 

som lärare ta hänsyn till i samband med undervisning om kontroversiella ämnesområden. 

Författarna framhåller dock problematiken att lösa situationer eller problem med endast fakta, då 

kontroversiella ämnesområden till viss del bygger på att olika individer hänvisar till olika fakta. 
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Levinson och Turner (2002, s. 79) framhåller ämnesöverskridande undervisning om 

kontroversiella ämnesområden som fördelaktigt då lärare inom naturvetenskap har kunskap om 

de vetenskapliga begreppen medan lärare inom samhällsvetenskap har mer kunskap om 

undervisning av kontroversiella ämnesområden. Dock visar författarnas studie att 

ämnesöverskridande arbete är ovanligt. 

Lärares förhållningssätt 

Hermann (2008, s. 1017) framhåller tre förhållningssätt vid undervisning av kontroversiella 

ämnesområden. Ett förhållningssätt innebär att läraren argumenterar för de åsikter som han eller 

hon har i den aktuella frågan. Det andra förhållningssättet innebär att läraren presenterar flera 

perspektiv i den aktuella frågan utan att delge sina åsikter. Lärare betonar här vikten av att inta ett 

balanserat angreppssätt vid undervisning av kontroversiella ämnesområden och forskaren 

Michael Hand (2008, s. 213) framhåller att presentationen bör vara så opartisk som möjligt. Dock 

menar Oulton et al. (2004b, s. 415) att läraren gör ett urval beroende på vilka perspektiv inom ett 

kontroversiellt ämnesområde som presenteras, därmed kan neutraliteten ifrågasättas. Det tredje 

förhållningssättet som Hermann (2008, s. 1017) presenterar innebär att olika perspektiv i den 

aktuella frågan grundar sig i elevernas åsikter eller materiella resurser. Hermanns tredje förslag på 

förhållningssätt innebär att läraren förhåller sig neutral i samband med undervisning då läraren 

utgår från eleverna, däremot kan neutraliteten ifrågasättas då ett materiellt urval görs. Oulton et al. 

(2004b, s. 420) vill däremot uppmuntra lärare att frångå det neutrala förhållningssättet och istället 

uppmuntra lärarna att delge eleverna sina åsikter. Sadler et al. (2006, s. 370) har undersökt lärares 

inställning till att delge sina egna åsikter och värderingar till eleverna och kommit fram till att det 

finns delade meningar hos lärare gällande detta. De flesta lärarna uttrycker dock att de helst 

undviker att delge personliga åsikter, de vill inte bli beskyllda för att lyfta fram en personlig 

agenda. 

3.2 Teoretiska perspektiv 

I denna rapport kommer jag i samband med min analys att utgå från begreppet scientific literacy och 

de två visioner inom naturvetenskaplig undervisning som Roberts (2007) benämner Vision I och 

Vision II. Därtill kommer jag även att analysera resultaten utifrån värderande undervisning 

beskriven av Östman (2008). Nedan följer en beskrivning av de respektive ramverken. 

Scientific literacy, Vision I och Vision II 

Åsikter om vad naturvetenskaplig undervisning ska syfta till att utveckla för kvalitéer och 

kunskaper hos eleverna är många. Ett begrepp som sammanfattar några åsikter om detta är 

scientific literacy (SL), ett begrepp som varit känt inom naturvetenskaplig undervisning sedan 
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1960-talet (Roberts, 2011, s. 13). Skolverket (2012, s. 71) översätter SL till naturvetenskaplig 

allmänbildning eller medborgarkunskaper och innebörden av SL har blivit alltmer vanligt i 

politiska dokument såsom läro- och kursplaner. Roberts (2007, s. 729) framhåller dock att 

definitionerna av begreppet är av skiftande karaktär. Lederman & Lederman (2011, s. 127) 

presenterar ändå ett mönster i definitionerna av SL: ”In general, scientific literacy was always at 

least partially associated with an individual’s ability to make informed decisions about 

scientifically based personal and societal issues.”. Således menar författarna att SL ofta innefattar 

individens förmåga att fatta beslut utifrån naturvetenskaplig grund. 

 

Roberts (2007, s. 730) presenterar två sätt att fokusera på naturvetenskaplig undervisning, genom 

att fokusera undervisningen till Vision I eller Vision II. Författaren menar att båda dessa visioner 

är sammankopplade med SL.  

 

Vision I gives meaning to SL by looking inward at the canon of orthodox natural science, that is, the 

products and processes of science itself. At the extreme, this approach envisions literacy (or, perhaps, 

thorough knowledgeability) within science. […] Against that, Vision II derives its meaning from the 

character of situations with a scientific component, situations that students are likely to encounter as 

citizens. At the extreme, this vision can be called literacy (again, read thorough knowledgeability) about 

science-related situations in which considerations other than science have an important place at the table 

(Roberts, 2007, s. 730). 

 

On one hand, there is the discipline of science itself – the products, process, and characteristics of the 

scientific enterprise. On the other hand, there are situations in which science demonstrably plays a role 

in human affairs – including, but not limited to, scientific thinking and activity. These I have dubbed, 

respectively, Vision I and Vision II (Roberts, 2011, s. 12). 

 

Vision I och Vision II är således två perspektiv av den naturvetenskapliga undervisningen och de 

kan ses som varandras motsatser, men undervisningen är ofta inte enligt Vision I eller Vision II 

utan snarare mer som Vision I eller Vision II (Roberts, 2011, s. 16). Vision I fokuserar på att 

introducera eleverna i naturvetenskapen med syfte att fostra framtida forskare. Teoretiska lagar 

och naturvetenskapliga processer förmedlas utan anknytning till elevernas verklighet och vardag. 

Vision II däremot fokuserar på att koppla naturvetenskapen till elevernas vardag utifrån specifika 

situationer. Därmed tolkar jag det som att Vision I presenterar fakta och begrepp och med hjälp 

av dessa förväntas eleverna kunna ta ställning. I samband med Vision II däremot så får eleverna 

möjlighet att öva sig i att ta ställning och pröva sina värderingar. 

 

Östman (1995, s. 41-42) beskriver begreppen Introduktion i naturvetenskap respektive Lära av 

naturvetenskap, ursprungligen myntade av Fensham (1988). Östman menar att 
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ämnesundervisningen har en inriktning och därmed ett huvudsakligt syfte, därtill följer den 

gemensamma benämningen ämnesfokus. Östmans (1995, s. 45) resonemang utgår från 

människans relation till naturen och författaren menar att Introduktion i naturvetenskap syftar till 

att lära eleverna naturvetenskapliga begrepp och fakta medan Lära av naturvetenskap syftar till att 

lära eleverna hantera samhälleliga situationer utifrån vardagliga fenomen. Östman (s. 44) menar 

att beroende på ämnesfokus kan samma ämnesinnehåll få olika konsekvenser i undervisningen. 

När undervisningen fokuserar på begrepp och fakta används naturen som ett instrument för att 

ge belysande och konkretiserande exempel (Ibid., s. 45). Konsekvensen av undervisningen blir att 

eleverna lär sig generella naturvetenskapliga begrepp och fakta. Har läraren istället 

undervisningsfokus på att eleverna ska lära sig naturvetenskap utifrån vardagliga fenomen menar 

Östman att det kommer resultera i ett synsätt på naturen som något vi bör respektera och ta 

ansvar för. Trots att Östmans beskrivningar fokuserar på människans relation till naturen kan 

författarens resonemang liknas vid Roberts (2007) Vision I respektive Vision II. 

 

Socio-scientific issues är samhällsfrågor med kopplingar till naturvetenskap (Sadler, 2011, s. 4) 

och därmed kan den typen av frågor berättigas en plats inom undervisning i naturkunskap. 

Utifrån att dessa SSI-frågor karaktäriseras av att vara öppna utan tydliga lösningar samt att de 

innefattar att bilda en åsikt och göra ett ställningstagande kopplar jag dessa även till att vara 

potentiellt kontroversiella.  

Värderingar i undervisning 

Undervisning av kontroversiella ämnesområden innefattar i hög grad att utifrån sina kunskaper 

göra ställningstaganden i olika frågor. Östman (2008, s. 115) framhåller att val inte enbart kan 

göras utifrån fakta utan att det också finns ett värderande inslag i detta ställningstagande. Oavsett 

om vi har alla fakta i världen så är det inte möjligt att avgöra vad som är rätt sätt att handla utifrån 

dessa fakta. Att göra val innebär att göra värderingar, vi kan inte handla utan att göra val. Vad 

som blir kontroversiellt i undervisningen kan härledas till att olika elever värderar olika aspekter 

av ett fenomen på olika sätt. På så vis är undervisning alltid normativ eftersom läraren gör val. 

Östman menar att den kunskap vi besitter baseras på ett urval, och därmed blir kunskapen som 

presenteras värderande och skapar olika konsekvenser. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om undervisning i kontroversiella 

ämnesområden inom naturkunskap på gymnasienivå. 

4.1 Frågeställningar 

 Vilka ämnesområden inom Naturkunskap 1b anser lärare vara potentiellt kontroversiella, 

det vill säga innehålla sociala, moraliska och etiska aspekter? 

 Vilka metoder använder lärare i samband med undervisning om potentiellt kontroversiella 

ämnesområden? 

 Vilka mål uttrycker lärare gällande undervisning om potentiellt kontroversiella 

ämnesområden? 

 Vilka förhållningssätt intar lärare vid undervisning om potentiellt kontroversiella 

ämnesområden? 

 Vilka motiv anger lärare till att undervisa respektive inte undervisa om potentiellt 

kontroversiella ämnesområden? 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metoder att beskrivas och motiveras. 

5.1 Metod för datainsamling 

För att samla in data till min studie använde jag mig av halvstrukturerade intervjuer av kvalitativ 

karaktär. Generellt kan intervjuer vara korta eller långa, styrda eller öppna med syfte att till 

exempel kartlägga och lösa problem eller ta fram fakta eller känslor (Kylén, 2004, s. 18). 

Intervjuerna i min studie karaktäriserades av att vara respondentintervjuer då lärarnas uppfattning 

stod i centrum och det således var de som blev studieobjekt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud, 2010, s. 257). Jag valde att göra något längre intervjuer, var och en omfattande cirka 

60 minuter, detta för att skapa möjlighet till en kvalitativ studie av fördjupande karaktär. Som 

stöd för mina intervjuer använde jag mig av en intervjuguide som var uppbyggd med relevanta 

huvud- och underteman samt ett par frågor till respektive tema (se Bilaga 1). Dessa frågor var av 

såväl öppen som styrd karaktär. Anne Ryen (2004, s. 44) menar att en alltför strukturerad 

intervjuguide kan resultera i en mekanisk intervju utan interaktion mellan den som intervjuar och 

den som blir intervjuad. Intervjuguidens första huvudtema fokuserade på lärarnas bakgrund med 

frågor om bland annat utbildning, arbetslivserfarenhet och nuvarande skolmiljö. Denna 

information ställdes i analysen i relation till hur respondenterna svarade längre fram i intervjun. 

Under huvudtema 2 fokuserades de centrala begreppens betydelse, det vill säga betydelsen av 

naturvetenskap och kontroversiell. Huvudtema 3 fokuserade studiens kärna, det vill säga 

undervisning om kontroversiella ämnesområden inom naturkunskap. Lärarna ombads bland 

annat att ge exempel på kontroversiella ämnesområden de undervisar samt exemplifiera detta 

med mål, innehåll och metoder för undervisningen. 

Urval 

Mitt urval baserade sig på gymnasielärare som undervisar i kursen Naturkunskap 1b. Totalt 

utfördes fem intervjuer med lärare från fyra olika gymnasieskolor i Mälardalsregionen. 

Könsfördelningen var två kvinnliga och tre manliga lärare. Urvalet skedde icke-slumpmässigt och 

var till viss del ett bekvämlighetsurval där tidigare kontakter utnyttjades. I mitt urval strävade jag 

efter att uppnå spridning mellan såväl kön, ålder som erfarenhet, detta för att ge en större vidd på 

det empiriska materialet och därmed möjlighet att få variation och en nyanserad svarsbild till 

mina frågeställningar. Nedan följer en presentation av mina respondenter där samtliga namn är 

fingerade. 
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Min första respondent Bengt har varit verksam som lärare sedan 1970-talet och har erfarenhet 

som såväl gymnasie- som universitetslärare. Bengt undervisar idag i naturkunskap och geografi på 

en kommunal skola i Mälardalen med enbart studieförberedande programinriktningar. 

 

Min andra respondent Lisa har arbetat som gymnasielärare sedan mitten av 2000-talet. Lisa 

undervisar i naturkunskap och kemi på en friskola i Mälardalen med enbart studieförberedande 

programinriktningar. 

 

Min tredje respondent Markus har varit verksam som gymnasielärare sedan början av 2000-talet. 

Markus undervisar i naturkunskap, biologi och matematik på en kommunal skola i Mälardalen 

med såväl yrkesförberedande som studieförberedande programinriktningar. 

 

Men fjärde respondent Peter har varit verksam som universitetslärare sedan slutet av 1990-talet 

och som gymnasielärare sedan mitten av 2000-talet. Peter undervisar i naturkunskap och biologi 

på en kommunal skola i Mälardalen med enbart studieförberedande programinriktningar. 

 

Min femte respondent Anna har arbetat som lärare sedan slutet av 1990-talet och har erfarenhet 

av såväl grundskolan som gymnasiet. Anna undervisar i naturkunskap, biologi och matematik på 

en friskola i Mälardalen med enbart studieförberedande programinriktningar. 

Material och genomförande 

Innan studien påbörjades genomfördes en pilotintervju med en lärarstudent med 

ämneskompetens inom naturkunskap. Pilotintervjun baserades på ett första utkast av 

intervjuguiden och syftade till att förbättra denna samt förbereda mig inför de kommande 

intervjusituationerna. Ett tiotal möjliga respondenter kontaktades per e-post där jag kortfattat 

redogjorde för studiens syfte, innehåll och omfattning. Därefter bokades tid för intervju med 

intresserade lärare och en kort beskrivning av intervjuguidens teman skickades ut per e-post. 

Intervjuerna genomfördes enskilt i en miljö där respondenten kände sig bekväm. Då intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av mobiltelefon ställdes krav på en miljö utan alltför mycket 

bakgrundsljud, detta för att ge möjlighet till en god inspelningskvalitet (Kvale och Brinkmann, 

2009, s. 195). Som ett komplement till ljudupptagningen förde jag minnesanteckningar, till 

exempel för att komma ihåg följdfrågor eller för att komma tillbaka till ett tema som hoppades 

över tillfälligt. Kylén (2004, s. 40) framhåller att anteckningar alltid bör göras vid en intervju och 

dessa anteckningar får gärna föras så att också respondenten ser vad som skrivs. Jag följde den 

översiktliga strukturen av intervjuguiden men kompletterade med följdfrågor, jag följde heller inte 

den tematiska ordningen helt utan anpassade mig efter respondentens svar. Intervjuerna 

karaktäriserades av ett vardagligt språk som respondenten upplevdes naturlig med. Jag planerade 
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inte in fler än två intervjuer per dag, detta för att ha möjlighet att transkribera materialet samma 

dag som intervjun skedde. 

Databearbetning och analysmetod 

Varje intervju bearbetades genom att jag skrev ner tankar och intryck strax efter avslutad intervju. 

Detta för att minimera risken för vidare tolkningar och bortfall av information. De delar av 

intervjuerna som jag ansåg mest relevanta för min analys transkriberades medan mindre relevanta 

delar endast refererades. Jag använde mig således av en sammanfattande avskrift (referat) i 

kombination med en justerad avskrift (transkribering). Jag valde i samband med bearbetning av 

data att fingera namnen på mina respondenter. När samtliga fem intervjuer var genomförda och 

transkriberade sammanställde jag resultaten i en matris för att skapa överskådlighet (Kylén, 2004, 

s. 164). Därefter analyserades resultaten tematiskt utifrån mina frågeställningar, något som Kylén 

(2004, s. 161) menar underlättar analysen.  

5.2 Etiska perspektiv 

De etiska perspektiv som jag tagit hänsyn till i min studie är de fyra grundläggande regler för 

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) presenterar, det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I studiens 

inledande skede informerade jag mina respondenter både skriftligt och muntligt om studiens syfte 

och metoder, dess forskningshuvudman samt respondentens frivilliga deltagande, rätt att vara 

anonym och rätt att avbryta studien. Samtycke inhämtades även i samband med intervjutillfället. 

Jag informerade även min respondent om att framkommen empiri kommer att förvaras 

konfidentiellt så att obehöriga inte kan tillgå materialet samt att materialet inte kommer att 

användas utöver studiens syfte eller spridas vidare för kommersiellt bruk. Således förhöll jag mig 

till de två sista reglerna om konfidentialitet och nyttjande.  

5.3 Reflektion över metodval 

Valet att använda intervju som metod stod i direkt relation till studiens syfte, det vill säga att 

undersöka lärares uppfattning om ett specifikt fenomen. Valet att göra intervjuer av kvalitativ 

karaktär kan också ses i ljuset av studiens syfte, men studiens tidsomfattning begränsade också 

möjligheten att samla in en stor mängd data. Min studie baseras på endast fem 

respondentintervjuer, därav kan jag inte påstå att min undersökning är generaliserbar. 

 

I och med den inledande pilotintervjun kunde jag se vad i min intervjuguide som fungerade bra 

och vad som behövde revideras. Vid utformandet av den reviderade intervjuguiden tänkte jag 
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särskilt på att formulera frågor med än mer vardagligt språk. Jag beaktade även de råd som ges i 

Esaiasson et al. (2010) gällande exempelvis att inte använda varför-frågor i alltför stor utsträckning. 

 

Kylén (2004, s. 24) framhåller att såväl intervjusituationen som intervjuns upplägg påverkar 

intervjuns utfall. Exempelvis kan respondentens svar bero på intervjuarens ålder, kön eller 

utbildningsnivå. Därför är det viktigt att jag är medveten om att de svar respondenten uttrycker 

inte nödvändigtvis stämmer överens med den verklighet som respondenten befinner sig i. Jag får 

snarare respondentens uppfattning av den verklighet han eller hon befinner sig i. Det är således 

respondentens bild av verkligheten som jag undersöker, något som ändå stämmer överens med 

studiens syfte. I samband med transkriberingen av intervjuerna sker också en tolkning av 

materialet (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 200). 

 

Validitet och reliabilitet är två mått som anger kvaliteten på den insamlade empirin (Kylén, 2004, 

s. 140). Utifrån logiska resonemang kan en studie bedömmas utifrån dessa två mått. Validiteten i 

studien anger empirins användbarhet gällande att exempelvis uppnå studiens syfte med 

föreliggande empiri. Reliabiliteten anger empirins tillförlitlighet och säkerhet, och det förs ett 

resonemang om respondentens svar utifrån exempelvis metod, tidpunkt för insamling eller 

intervjuarens roll (Kylén, 2004, s. 142). Kylén menar att ett motsatsförhållande föreligger mellan 

kravet på validitet och reliabilitet för studien, och att det är viktigt att hitta balans mellan dessa. 

Utifrån min studie anser jag att intervju som metod belyste mina frågeställningar väl och 

validiteten kan därmed anses god. Visst hade andra frågor i intervjuguiden kunnat ge andra och 

kanske djupare svar, men respondenterna talade förhållandevis fritt och delade med sig av sina 

erfarenheter. Något som kan ha påverkat föreliggande empiri är också det faktum att intervjun 

behandlade kontroversiella ämnen, något som i sig kan anses besvärande att prata om. Vidare 

anser jag studiens reliabilitet vara god till följd av att intervjuerna strukturerades av en 

intervjuguide, att jag själv transkriberade samtliga intervjuer samt min strävan att transkribera 

intervjuerna så tillförlitligt som möjligt. Mina val av följdfrågor kan dock ha påverkat reliabiliteten 

negativt. Däremot tror jag att respondenterna gav välvilliga och ärliga svar på mina frågor till följd 

av att de vill hjälpa mig som student samt att de inte ser mig som någon som ifrågasätter deras 

kompetens, något som torde påverka reliabiliteten positivt. 
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6. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultat från mina genomförda intervjuer, dispositionen utgår från mina 

frågeställningar. Frågeställningarna analyseras därefter med hjälp av mina teoretiska perspektiv. 

6.1 Kontroversiella ämnesområden 

Alla lärares syn på begreppet kontroversiell stämmer i någon mån överens med min definition av 

kontroversiella ämnesområden. På frågan vilka ämnesområden som är potentiellt kontroversiella 

inom Naturkunskap 1b tar lärarna upp följande ämnesområden: evolution, genteknik, klimat- och 

miljöfrågor, livsstil och hälsa, sex- och samlevnad samt vargfrågan. 

 

Om evolution resonerar många av lärarna på liknande sätt och säger att det i vissa grupper kan 

vara kontroversiellt till följd av elevernas religiösa värderingar, men att det inte alltid kommer upp 

som ett kontroversiellt ämne. En av lärarna är ambivalent i hur han uttrycker sig och menar till en 

början att evolutionen är ett av de mest kontroversiella ämnesområdena inom naturkunskap för 

att mot slutet av intervjun konstatera att evolutionen baseras på väl underbyggd fakta och därmed 

inte är ett kontroversiellt ämnesområde. Ytterligare en lärare poängterar vikten av att det är en väl 

underbyggd teori. Andra lärare i studien betonar istället att det rör sig om teorier som inte är helt 

fastställda och att det vid diskussion är viktigt att vara öppen för den andra partens åsikter. 

 

Livsstil och hälsa var ett ämnesområde som upplevdes som kontroversiellt av några lärare. De 

ämnen som kom upp var nyttjande av cannabis eller andra droger men också dieter, motion och 

stress. Som bakomliggande orsak till denna kontrovers nämns sociala medier och alla de aktörer 

som figurerar där samt att eleverna värderar framkommen fakta olika. 

 

Klimat- och miljöfrågor är något som kan anses vara potentiellt kontroversiellt utifrån samtliga 

lärares beskrivningar. Däremot uttrycker två av de intervjuade lärarna klimat och miljö som ett 

okontroversiellt område, men deras beskrivningar motsäger detta. 

 

Sen är det ju vissa [elever] som vill ha mer förnyelsebar [energi] medan andra inte tycker att det är så 

stor ’deal’. Och några [elever] som inte ser hållbar utveckling som så viktigt, lev nu och förbruka allt i 

princip, skit i framtiden… (Peter). 

 

Peters uttalande visar på att det finns skilda åsikter hos eleverna gällande klimat- och miljöfrågor. 

Samtliga lärare binder samman klimat- och miljöfrågor med energifrågor vilket leder in på 

kärnkraftsfrågan som av flera lärare benämns kontroversiell. En lärare anser dock att kärnkraftens 
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kontrovers minskat till följd av att medialt fokus har flyttats från radioaktivitet som var i fokus på 

1980-talet till klimatförändringar som är i fokus idag. Idag upplevs istället energikällan kol som 

mer kontroversiell än kärnkraften. En lärare lyfter även fram den förnyelsebara 

energiförsörjningen som kontroversiell. 

 

Den förnyelsebara energin får en massa följdeffekter som inte tas upp i böckerna. Så om politikerna 

säger ’Vi måste ha mer förnyelsebar energi.’. Ja visst, men då får du det här problemet istället och då 

måste jag belysa det på ett sätt som inte böckerna gör (Markus). 

 

Läraren menar att förnyelsebar energi inte är helt oproblematisk och hänvisar bland annat till 

vindkraft och ett tänkbart behov av alternativ energikälla de dagar då det inte blåser tillräckligt. 

Därmed visar de intervjuade lärarna en gemensam bild av energiförsörjning som kontroversiell 

med såväl kärnkraft som fossila bränslen i form av kol samt förnyelsebar energi. 

 

Samtliga intervjuade lärare anser genteknik var ett potentiellt kontroversiellt ämnesområde, dock 

framkom åsikter som visade att några av lärarna till viss del var tveksamma till genteknikens 

motstridighet hos eleverna. En lärare uttryckte att eleverna har för lite kunskap inom ämnet för 

att se det som kontroversiellt. 

 

Eleverna köper allt och det är ju det som är mera kontroversiellt, att de inte tvekar att använda alla 

möjliga medel för att komma framåt och göra det bra för oss människor som lever nu (Peter). 

 

Läraren ger beskrivningar av eleverna som okritiska och att han som lärare måste försöka 

introducera kontroversen genom att ta upp argument som visar på andra perspektiv än de 

positiva. Läraren uttrycker också att eleverna kanske inte alltid förstår vad de säger ja till när de 

har en okritisk inställning till frågor inom genteknik. En annan lärare menar att elevernas skilda 

åsikter beror på om eleverna ser till nyttan eller faran med gentekniken. Stamcellsforskning kan 

också upplevas som kontroversiellt av elever, en lärare menar att detta kan bottna i religiösa 

tankar om vad som räknas till liv. 

 

Sex- och samlevnad nämns av samtliga lärare då jag ber dem att ge exempel på ett kontroversiellt 

ämnesområde, däremot ställer de sig tveksamma till om kontroversiell är rätt benämning. Lärarna 

menar snarare att ämnet är privat och därför upplevs det av såväl kvinnliga som manliga lärare 

som besvärligt att undervisa. Områden som inom sex- och samlevnadsundervisningen anges 

innehålla motstridiga åsikter är dels abortfrågan men också kvinnlig eller manlig omskärelse samt 

sex före äktenskap. 
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Den finns potentiellt kontroversiella ämnesområden som inte berörs av samtliga lärare, en lärare 

tar till exempel upp vargfrågan som aktuell att diskutera i naturkunskap och han upplever frågan 

som starkt kontroversiell på såväl samhälls- som individnivå till följd av skilda värderingar. 

6.2 Metoder och strategier 

Lärarna visade en homogenitet i sina svar angående vilka metoder och strategier de använder sig 

av i samband med undervisning om potentiellt kontroversiella ämnesområden. Däremot skiljde 

sig metoderna till viss del åt beroende på vilka ämnesområden som behandlades.  

 

Samtliga lärare menar att de ofta inleder ett nytt ämnesområde med till exempel en genomgång av 

fakta och begrepp eller visar en film för att väcka elevernas intresse. Efter det inledande 

momentet tas aktuellt ämne upp för diskussion i mindre elevgrupper för att sedan ventilera 

elevernas åsikter i helgrupp. I samband med diskussion trycker en lärare särskilt på att lyfta in det 

som eleverna initierar, till exempel utifrån vad de sett eller hört inom ramen för sociala medier 

såsom exempelvis Facebook. Han menar att den spontana diskussionen är viktig att möta, men 

säger också att han till viss del försöker att styra in diskussionen mot det som ska tas upp enligt 

kursplanen. I samband med diskussion framhåller en lärare att diskussionsmetodik är en viktig del 

av undervisningen för att förstå motpartens argument. Diskussion är en framstående metod inom 

samtliga kontroversiella ämnesområden, men lyfts av alla lärare fram lite extra inom sex- och 

samlevnadsundervisning. Inom evolution och jordens uppkomst lyfter ett par lärare däremot 

fram arbetsuppgifter som baseras på att leta fram fakta. 

 

Majoriteten av lärarna främhäver betydelsen av att ta upp flera perspektiv i samband med 

undervisning av kontroversiella ämnesområden och ingen lärare tar avstånd från att ta upp flera 

perspektiv. Dock visar några lärare tendenser till att enbart lyfta fram ett perspektiv i samband 

med undervisning om evolution. Dessa lärare hänvisar till evolutionens vetenskapliga grund, men 

som motsats till detta har vi en lärare som menar att en stor del av världens befolkning inte tror 

på evolutionsteorin, och att det kan vara nyttigt för eleverna att känna till detta. En annan lärare 

menar också att hon är noga med att beröra flera perspektiv, men framhåller samtidigt att hon 

försöker hålla den naturvetenskapliga synen i fokus, detta för att förhålla sig till kursplanens mål. 

I samband med att lyfta flera perspektiv nämner en lärare att hon använder sig av gästföreläsare 

just för att belysa en fråga ur flera perspektiv samt att som lärare inte alltid behöva stå bakom de 

representerade perspektivens åsikter. 

 

En lärare uttryckte att han blivit beskylld för att ha varit partisk i vissa frågor och därmed inte 

framhävt olika perspektiv inom undervisningen, något som fått läraren att tänka på att bedriva 

nyanserad undervisning. Rent praktiskt har detta skett genom att påvisa olika perspektiv genom 

exempelvis artiklar som argumenterar mot varandra. I relation till detta framkom åsikter om att 
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krällkritik är särskilt viktigt inom undervisning av kontroversiella ämnesområden, läraren nämner 

särskilt områden som miljö med växthuseffekten samt evolutionen. 

 

Några av lärarna resonerar om lärobokens inverkan på undervisningen och en lärare framhåller 

att han i stor utsträckning baserar sin undervisning på läroboken. Han menar att elever med stor 

frånvaro måste ha möjlighet att få information så att de kan nå kursmålen, något som lättast sker 

genom inläsning av läroboken. Han framhåller dock att lärobokstexterna kan bli inaktuella och 

nämner exempelvis hur man tidigare såg försurning som det största miljöhotet. Ytterligare ett 

problem kopplat till läroböckerna är att de tenderar att presentera fakta som sanning och därmed 

inte ge en nyanserad bild av ämnesområdet. 

 

Rollspel som metod är något som några lärare menar kan användas inom till exempel 

miljöundervisning, och då också för att engagera ett ämnesöverskridande arbete. Fördelen som 

lärarna ser med rollspel är att elever kan komma att känna sig trygga i att ha en roll och därmed 

våga delta mer i diskussionen. Den ämnesöverskridande undervisningen som nämndes i samband 

med rollspel är dock i mångt och mycket undantag enligt studiens samtliga lärare. 

6.3 Mål med undervisningen 

Gemensamt för alla fem lärare som jag har intervjuat är att de uttrycker ställningstagande och 

kritiskt tänkande som mål i samband med undervisning om potentiellt kontroversiella 

ämnesområden. En lärare menar att målet med undervisningen är 

 

att medvetenheten ökar så pass att folk kan ta bra beslut […] och göra sådant som är långsiktigt 

hållbart. Att få eleverna att kunna ta ställning i frågor (Bengt). 

 

En lärare uttrycker att mer kunskap i och om naturvetenskap kan ge eleverna möjlighet att dra 

goda slutsatser utifrån en mer underbyggd diskussion. Dessa kunskaper kan också bidra till kritisk 

granskning och en lärare tycker det är viktigt att som elev vara lite ifrågasättande och kunna göra 

en bedömning om vad uttalanden i exempelvis media grundar sig på. Ytterligare ett mål som 

framkommer i några lärares beskrivning är att få förståelse för andra individers åsikter och 

därmed respekt för varandra. 

 

Några lärare ger beskrivningar av att det finns elever som inte prövar sina åsikter gentemot andra 

elever då de vet med sig att deras åsikter motsätter sig stora delar av övriga gruppens uppfattning 

inom ett ämnesområde. En möjlig faktor till detta är elevernas unga ålder, och lärarna menar att 

det krävs en stark övertygelse för att gå emot grupptrycket. Däremot menar en av lärarna att detta 

blir problematiskt då de tysta eleverna inte får pröva och diskutera utifrån sina åsikter.  
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Gällande sex- och samlevnad uttrycker en lärare att målet mer handlar om att eleverna ska få ett 

självförtroende i att vara som man är och att heller inte kränka eller diskriminera andra. Här är 

således inte fokus på ställningstagande eller kritiskt tänkande som annars ofta är målet vid 

undervisning av kontroversiella ämnesområden inom naturkunskap. 

 

Flera av de lärare som också undervisar inom andra naturvetenskapliga ämnen såsom biologi eller 

kemi ger i sina beskrivningar uttryck för att målet med undervisningen i dessa ämnen i stor 

utsträckning är att ge eleverna kunskaper för att bli naturvetare. Målet blir då närmast att ge 

eleverna kunskap i form av fakta och begrepp och därmed förbereda eleverna för vidare studier. 

6.4 Lärares förhållningssätt 

De förhållningssätt som lärarna anger under intervjuerna är att antingen vara öppen med sina 

åsikter (en av fem lärare) eller försöka vara så neutral som möjligt (fyra av fem lärare). Fyra av 

fem lärare menar också att deras åsikter inte är särskilt kontroversiella utan ganska ”mainstream”. 

Den lärare som är öppen med sina personliga åsikter menar att ”det är ärligare än att låtsas vara 

neutral, för det är klart att man tycker ju alltid någonting. Och då är det bättre att saluföra de 

åsikterna” (Bengt). Vidare menar läraren att det är svårt att undervisa utan att ha en åsikt, och han 

lyfter särskilt miljö- och hållbarhetsfrågor. De lärare som ger intryck av att inte uttrycka 

personliga åsikter ger förklaringar som tyder på att de inte vill uppfattas som en expert inom 

ämnet, lärarna vill istället att eleverna ska skapa sig en egen uppfattning utifrån olika källor utan 

att eventuellt influeras av dem som auktoritet. De lärare som menar att de är neutrala i samband 

med undervisning framhåller samtidigt att det är svårt att helt och hållet avpersonifiera sig, men 

de menar att det viktiga är att eleverna får en möjlighet att skapa sig en åsikt. En lärare säger att 

han vid tunga frågor avviker från sin neutralitet men att han då är tydlig med att han uttrycker sin 

privata åsikt. ”Till exempel religion i koppling till Big bang och evolutionsteorin så måste jag säga 

att det här är vad jag tror på och min vetenskapliga tanke. Men att ge utrymme och våga ta 

diskussionen om den dyker upp.” (Markus). Läraren har därmed en öppen inställning gentemot 

elevernas åsikter. 

 

Merparten av lärarna uttrycker att de strävar efter att vara neutrala och objektiva i sin 

undervisning och därmed inte lägga över sina värderingar på eleverna. Däremot framkommer 

beskrivningar som visar att lärarna i vissa kontroversiella frågor kan ha svårt att förhålla sig till 

detta, exempelvis inom undervisning om evolution eller sex- och samlevnad. I samband med 

evolution har lärarna olika förhållningssätt när elevernas åsikter går ifrån den naturvetenskapliga 

förklaringen. Några lärare ger under intervjuerna beskrivningar som tyder på att de inte har en 

helt objektiv eller neutral syn gentemot elevens åsikter gällande evolutionsteorin då de säger sig 

kunna raljera eller ifrågasätta elevernas idéer. En lärare bemöter istället dessa elevers åsikter med 

”Jag säger inte att du har fel, jag säger bara att vi tror på olika saker.” (Markus). Den sista lärarens 
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uttalande visar att det inte finns något rätt svar och att åsikter kan variera, något som flera av 

lärarnas beskrivningar instämmer med. 

6.5 Lärares motiv för sina val i undervisning om kontroversiella ämnesområden 

Lärarna i min intervjustudie anger flera motiv till undervisning om potentiellt kontroversiella 

ämnesområden, flera av dessa motiv är givetvis kopplade till undervisningens mål. I följande 

avsnitt ska jag mer ingående gå in på dessa motiv till att undervisa alternativt inte undervisa om 

kontroversiella ämnesområden. Samtliga intervjuade lärare anger att de inte undviker att 

undervisa om ett potentiellt kontroversiellt ämnesområde. Ett av de motiv som anges till 

undervisning om exempelvis klimat- och miljöfrågor är att få eleverna medvetna om människans 

överutnyttjande av jordens resurser och hur detta nyttjande påverkar framtida generationer. På 

frågan varför det är viktigt att lära eleverna om hållbart samhälle och miljö svarar en lärare: 

 

Ja, med den skenande konsumtion som många har, och förbrukar mer resurser än vi har, så om inte 

den här generationen lär sig det så finns inte resurserna kvar sen. De har väldigt mycket ett ’slit-och-

släng’-tänk. Vikten av att förstå att hellre ta cykeln än bilen, att åka kollektivt, att återvinna, inte slänga 

skräp i naturen. Varför ska man göra detta, det måste vi lära eleverna. Miljöbiten är viktig (Anna). 

 

Anna, liksom flera av de andra lärarna, anser den stora konsumtionen vara en bakomliggande 

orsak till dagens miljöproblem och att det därmed blir ett viktigt inslag i naturvetenskaplig 

undervisningen. En lärare framhåller att medvetenheten om dagens ohållbara levnadssätt kan öka 

genom kunskap i och om naturvetenskap. 

 

Två manliga lärare menar att de kan uttrycka sig provocerande för att få igång ett intresse och ett 

engagemang hos eleverna, vilket de tror i sin tur gynnar elevernas lärandeprocess. Detta kan anses 

vara ett motiv till undervisning. En lärare säger: ”Jag vill inte undvika något för att det kan bli 

kontroversiellt, nästan hellre så att jag lyfter fram det för att få en diskussion och ett engagemang. 

Det blir bra undervisning om det är engagerat.” (Bengt). 

 

Några lärare kopplar motiv av undervisningen till sociala medier såsom exempelvis Internet, 

Facebook och Instagram. Lärarna menar att medier kan vara drivande till att det uppstår 

kontroverser till följd av att många aktörer figurerar i media, att frågor kan vinklas samt att olika 

budskap kan få en snabb spridning. Lärarna kopplar ihop det med att föra ett källkritiskt 

resonemang inom undervisningen. En av lärarna trycker särskilt på att hålla sig uppdaterad och 

utgå från den diskussion som förs i media och att i samband med det föra en diskussion om 

samhället i stort. 
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Med tanke på det stora mediefokuset som eleverna har idag med Internet och Facebook, många som 

tycker saker, källkritik över huvud taget. Eleverna måste förstå att det som står på Internet kan man 

inte bara svälja rätt upp och ner. Säg för 10 år sedan när jag började så var Internet inte särskilt utbrett. 

Nu finns det så otroligt mycket, så eleverna köper saker väldigt lätt (Markus). 

 

Läraren menar att det är viktigt att vara flexibel i sin undervisning och eventuellt styra om 

undervisningen om det hänt något stort i världen. Han menar också att lärare måste vara beredda 

att tumma lite på det som ska tas upp enligt läro- och kursplaner. 

 

Förutom motiv till att undervisa om potentiellt kontroversiella ämnesområden framkom åsikter 

under intervjuerna som visade motiv till att vara försiktig i samband med undervisning om 

potentiellt kontroversiella ämnesområden, alternativt att undervisningen försvårades. Flera lärare 

tog upp att elevernas ålder och mognadsnivå kunde påverka möjligheten att undervisa om 

kontroversiella ämnesområden.  

 

Ska det hetta till kring kontroverser, eller etiska och politiska frågor, så är det mest i åk 3 när de blivit 

lite äldre. De händer inte så mycket i åk 1, de är för storögt nya på gymnasiet då. De har inte byggt 

upp så mycket egna åsikter (Bengt). 

 

Att de inte har så mycket åsikter kan även kopplas till en lärares uttalande om att elevernas 

kunskapsnivå sjunker inom samtliga elevgrupper.  

 

Vilket gör att kontroversiella frågor inte blir kontroversiella för att de [eleverna] inte har uppfattningar 

om det än. Så för dem blir det bara att ’Ja men han belyser olika synpunkter på den här frågan, men att 

eftersom jag inte hade någon synpunkt från början så är det först nu det kan börja bli kontroversiellt’. 

Så jag gör frågan kontroversiell för dem, för de vet ingenting från början (Markus). 

 

En annan lärare håller med om att kunskapsnivån är för dålig om den ställs i relation till de 

frågeställningar som eleverna ställs inför. Däremot menar den läraren att detta beror på att 

vetenskapen blivit mer avancerad och att förväntningarna därmed troligtvis har ökat. 

 

Ytterligare ett motiv till att vara försiktig när det kommer till kontroversiella ämnesområden är 

risken att kränka elever till följd av motsättande åsikter, såväl mellan lärare och elever som mellan 

elever. På frågan om något specifikt hindrar en lärare från att undervisa om kontroversiella 

ämnesområden svarar en lärare: 

 

Möjligtvis är det vissa kulturella bitar där jag kan känna att jag blir väldigt arg, och att jag då måste 

hålla tillbaka mina egna åsikter för att det [annars] kan bli väldigt kränkande för vissa elever. Som till 
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exempel könsstympning, att jag inte för aggressivt motsätter mig det för att man faktiskt kan hamna i 

situationer där det är någon [elev] som är det eller vars föräldrar är det. Jag passar mig för att kränka 

någons åsikt (Anna). 

 

Att som läraren uttrycker inte kränka någon kan också kopplas ihop med att en annan lärare 

hänvisar till personliga anledningar som kan göra ämnet extra känsligt och läraren menar att hon 

då kan välja att ta upp ämnet vid ett senare tillfälle. 

 

En lärare poängterar att hennes utbildning inom sex- och samlevnad främst är inriktad på fakta 

om människokroppens uppbyggnad, vilket läraren menar sällan är vad eleverna egentligen är ute 

efter. Läraren menar att en känsla av otrygghet kan infinna sig inom sex- och 

samlevnadsundervisning och hänvisar till att utbildningen inte täckt alla bitar inom det området. 

6.6 Analys 

Utifrån att några av de intervjuade lärarna uppvisar en ambivalent och tveksam inställning till 

kontroversiella ämnesområden kan man dra slutsatsen att det inte är några lätta frågor att hantera 

och att det förmodligen är något som ändras från situation till situation. Med utgångspunkt i 

lärarnas resonemang har jag funnit att det finns tre olika typer av potentiellt kontroversiella 

ämnesområden. Den första typen utgörs av att kontroversen bygger på två olika 

bevekelsegrunder, till exempel om man baserar sina åsikter gällande evolutionsteorin på religion 

eller vetenskap. Den andra typen av kontrovers handlar om att individer gör olika värderingar 

utifrån de fakta som finns presenterade. Det kan handla om att individen gör olika värdering av 

vad exempelvis en hälsosam livsstil innebär. Det kan också röra sig om att individen värderar viss 

fakta som viktigare än annan fakta, till exempel vid nyttjande av cannabis. Den tredje och sista 

typen av kontrovers hör hemma inom sex- och samlevnadsundervisningen. Ämnesområdet 

nämns av samtliga lärare under intervjun, däremot upplevs inte kontroversiell som rätt ordval. 

Det handlar snarare om att det är ett privat och därmed känsligt ämne för såväl lärare som elever. 

Samtliga av dessa tre typer av potentiellt kontroversiella ämnesområden kan klassas som 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll då de har en bas inom naturvetenskap, diskuteras 

i media, är värdeladdade samt att de inrymmer en intressekonflikt (Ekborg et al., 2012).  

 

Lärarna visade en samstämmighet i sina resonemang gällande metodval i samband med 

undervisning om potentiellt kontroversiella ämnesområden. Nya områden introducerades ofta 

med en genomgång för att befästa begrepp eller en filmvisning för att väcka intresse. 

Efterföljande undervisning bestod till största del av diskussion, antingen i mindre grupper eller i 

helklass.  Lärarnas val av metoder kan kopplas till Roberts (2007) visioner, Vision I och Vision II. 

I samband med att lärarna introducerar begrepp och fakta undervisar de främst utifrån Vision I 
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medan undervisning i form av elevdiskussioner främst har koppling till Vision II. Samtliga lärare 

rör sig inom Roberts båda visioner, något som Roberts framhåller som naturligt.  

 

I intervjuerna uttrycktes ställningstagande och kritiskt tänkande som två av de betydande målen i 

samband med undervisning om potentiellt kontroversiella ämnesområden inom naturkunskap. 

Ställningstagande och kritiskt tänkande är mål som jag anser har stark koppling till scientific literacy 

eller naturvetenskaplig allmänbildning. SL handlar om att utifrån naturvetenskaplig fakta kunna 

fatta beslut, vilket är innebörden av ställningstagande. I och med det stora informationsflöde som 

elever utsätts för idag blir kritiskt tänkande också en viktig del i SL. Ingen av lärarna ger i sina 

beskrivningar under intervjun uttryck för att tillhöra den ena eller andra av Roberts (2007) 

visioner, lärarna bedriver snarare undervisning mer som Vision I eller Vision II. Som Roberts 

beskriver sitt ramverk så ingår Vision I i Vision II. Man måste ha faktakunskap för att kunna 

diskutera och ta ställning men däremot måste man ta den kunskapen ytterligare ett steg och 

tillämpa den, vilket gör det lite svårare att verka inom Vision II. Däremot ger lärarna uttryck för 

att undervisa elever med naturvetenskaplig programinriktning mer utifrån Vision I med målet att 

fostra framtida naturvetare. En konsekvens av detta kan vara att elever med naturvetenskaplig 

utbildning inte ges lika mycket utrymme att pröva sina ställningstaganden, något som kan tänkas 

ge följder gällande förmåga att fatta framtida beslut utifrån naturvetenskaplig grund. 

Undervisning utifrån Vision I kan också relateras till synsättet på naturvetenskap som 

empiribaserat och kännetecknat av vetenskapligt tänkande, ett synsätt som åtminstone tre av de 

intervjuade lärarna förhåller sig till. Detta visar sig till exempel i samband med undervisning om 

evolution, en undervisning som för många lärare främst utgår ifrån fakta och bevisföring.  

 

Lärarna uppvisar två olika förhållningssätt i samband med undervisning om potentiellt 

kontroversiella ämnesområden, nämligen att vara öppen med sina åsikter alternativt försöka inta 

en neutral position gentemot eleverna. Man kan resonera om lärarens förhållningssätt skapar 

olika förutsättningar för huruvida undervisningen blir värderande eller inte. Utifrån Östmans 

(2008) resonemang om värderingar i undervisningen kan jag tänka mig att en lärare som öppet 

visar sina åsikter i stor utsträckning kan tänkas bedriva värderande undervisning. Men även lärare 

som försöker att vara neutrala kan i någon mån tänkas presentera kunskap som får olika 

konsekvenser för eleverna. Utifrån de val av undervisningsinnehåll som läraren gör följer en 

värderande undervisning, ty att göra val innebär nämligen att göra värderingar.  

 

De motiv som lärarna anger till att undervisa om potentiellt kontroversiella ämnesområden är 

dels människans utnyttjande av gemensamma resurser men också som följd av det stora mediala 

fokus som kontroversiella frågor kan få. Lärarnas motiv till att inta försiktighet i samband med 

undervisning om kontroversiella ämnesområden sades dels vara elevernas ålder och kunskapsnivå 

men också risken att kränka någon till följd av skilda åsikter. De motiv som lärarna anger grundar 



31 

 

sig dels i deras egna värderingar men också i de styrdokument som Gy 2011 tillhandahåller. 

Klimat- och miljöfrågor är en stor del av det centrala innehållet i Naturkunskap 1b men lärarna 

gör samtidigt en värdering när de säger att dagens levnadssätt är ohållbart. Likaså anges 

källkritiskt tänkande i relation till media som ett motiv att undervisa om kontroversiella 

ämnesområden, men beroende på vilket urval lärarna gör blir undervisningen i någon mån 

värderande. 
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7. Diskussion 

Mina resultat bekräftar i stor utsträckning tidigare forskning inom området. I en studie 

genomförd av Oulton et al. (2004a, s. 494) hävdar författarna att droger, dödshjälp, energi och 

alternativa bränslen, evolution samt sex- och samlevnad är kontroversiella ämnesområden. Sadler 

et al. (2006, s. 353-354) urskiljer i sin studie även genteknik som ett kontroversiellt ämnesområde. 

Lärarna i min studie tar upp ovanstående ämnesområden utom dödshjälp i samband med 

intervjuerna. Dödshjälp är också det enda ämnesområde som inte lyfts upp explicit i det centrala 

innehållet för Naturkunskap 1b, något som kan antas ha inverkat på mina respondenters svar. 

 

Utifrån mina intervjuer kan jag konstatera att ett par av lärarna har en tveksam inställning till 

kontroversiella ämnesområden och huruvida dessa infinner sig i klassrummen eller inte. Några 

lärare sade sig ha inställningen att exempelvis evolutionen inte var kontroversiell till följd av 

vetenskapligt underbyggd fakta. Dock pekade lärarnas beskrivningar på att ämnet trots allt var 

kontroversiellt i vissa elevgrupper till följd av elevernas religiösa övertygelser. Dessa lärare har en 

gemensam syn med Kupperman (1985, s. 74) om att det till kontroversiella frågor kan finnas mer 

rimliga svar än andra. Detta är något som övriga lärare också förhåller sig till trots deras mer 

öppna inställning till icke vetenskapligt grundade åsikter gällande evolution. Detta indikerar också 

att ämnesområden kan vara potentiellt kontroversiella för eleverna även om läraren inte finner 

ämnet kontroversiellt för egen del. Oulton et al. (2004b, s. 412) menar att kontroversiella 

ämnesområden karaktäriseras av att individer tolkar och värderar information olika, något som 

styrker ovanstående resonemang. 

 

Den metod som lärarna angav i samband med undervisning av kontroversiella ämnesområden 

var i stor utsträckning diskussion, detta verifierar tidigare forskning inom området. Däremot kan 

jag inte utifrån mina resultat föreskriva den bästa metoden för undervisning om potentiellt 

kontroversiella ämnesområden. Metoden måste istället ses i handling och hänsyn måste tas till 

situationen. Det är en utmaning inom läraryrket att se till såväl forskning och teorier som 

beprövad erfarenhet. En lärare framhöll den spontana diskussionen som kan uppstå till följd av 

vad eleverna finner intressant i olika sociala medier. I och med intresset har det troligtvis bidragit 

med en känsla hos eleven, något som kan gynna att det uppstår en diskussion i klassrummet. 

Trots lärarnas antydan om att eleverna är förhållandevis överens i de flesta kontroversiella frågor 

ger deras beskrivningar en bild av att motstridiga diskussioner uppstår till följd av ett 

engagemang. Detta engagemang väcker känslor som grundar sig i olika värderingar eller 

övertygelser (Oxfam, 2006) och i samband med diskussion prövar eleverna sina 

ställningstaganden. Aktivt ställningstagande är något som efterfrågas i styrdokumenten för Gy 

2011.  
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Precis som i Levinson och Turners (2002, s. 10) och Sadlers et al. (2006, s. 370) studier talar mina 

respondenter om mål som ställningstagande och kritiskt tänkande. Men i relation till målet om 

ställningstagande elever uppstår problem i och med de beskrivningar som ges av elever som väljer 

att inte öppet delge sina åsikter. Dessa tysta elever kan mycket väl ha en dialog med sig själva 

utifrån kritiskt tänkande och ställningstagande, men det blir svårt för mig som lärare att veta 

huruvida de uppnår syftesbeskrivningen ”förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som 

har ett naturvetenskapligt innehåll.” (Skolverket, 2011, s. 126). Samtidigt uttrycker lärarna att de 

normativa åsikterna kan vara svåra att motsätta sig vid elevers unga ålder. Därmed blir det ett 

svårt uppdrag att undervisa i ställningstagande. 

 

Beroende på vilka mål lärarna uttrycker kan de också tänkas ha olika fokus i undervisningen. I 

relation till Östmans (1995, s. 45) resonemang om Introduktion i naturvetenskap respektive Lära 

av naturvetenskap eller Roberts (2007) resonemang om Vision I respektive Vision II kan 

undervisningens fokus tänkas få olika konsekvenser för elevernas lärande. Undervisning med 

fokus på fakta och begrepp kan tänkas ge konsekvenser i form av att dessa fakta används 

instrumentellt och att eleverna ges färre möjligheter att pröva sina ställningstaganden. 

Undervisning som fokuserar på att sätta in kunskapen i ett sammanhang får konsekvenser i form 

av att eleverna i större utsträckning får pröva sina ställningstaganden. 

 

De förhållningssätt som framkom stämmer in på två av de förhållningssätt som Hermann (2008, 

s. 1017) beskriver, att läraren argumenterar för sina åsikter i den aktuella frågan eller att läraren 

presenterar flera perspektiv utan att delge sina åsikter. I och med att samtliga lärare oftast 

försöker att presentera flera perspektiv i samband med undervisning om potentiellt 

kontroversiella ämnesområden, utom kanske vid evolution, förhåller sig lärarna väl till den 

mångfacetterade undervisning som styrks i Gy 2011. Detta skulle resultera i en så opartisk 

undervisning som möjligt, något som exempelvis Hand (2008, s. 213) framhåller som viktigt. 

Flera av lärarna menar att de försöker att inta ett neutralt förhållningssätt i samband med 

undervisning om potentiellt kontroversiella ämnesområden. Frågan jag ställer mig är dock om det 

är möjligt att vara neutral, då en påstådd neutral position ändå innebär ett ställningstagande i viss 

mån. Oulton et al. (2004b, s. 420) vill istället uppmuntra lärare att delge sina åsikter och därmed 

gå ifrån det neutrala förhållningssättet. Lärarna i min studie har däremot inte anammat 

författarnas rekommendation då merparten gärna förhåller sig neutral. Lärarnas neutrala 

inställning skulle istället kunna kopplas till Sadler et al. (2006, s. 370) resonemang om lärares ovilja 

att överföra sina åsikter till eleverna som ett resultat av deras auktoritära roll som lärare. Trots 

lärarnas utsagor som antyder att merparten försöker att inta ett neutralt förhållningssätt i 

samband med undervisningen om kontroversiella ämnesområden är det svårt, om inte omöjligt, 

att presentera kunskap som är helt fri från värderingar (Östman, 2008, s. 115; Oulton et al., 
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2004b, s. 415). Dock är det ingen av lärarnas beskrivningar som visar att de tycker naturvetenskap 

är fri från värderingar, åsikter och etik, något som motsätter sig tidigare forskningsresultat 

(Levinson och Turner, 2002, s. 55). 

 

Ratcliffe och Grace (2003) skriver att kontroversiella ämnen ofta diskuteras i media, något som 

lärarna i min studie tagit fasta på då sociala mediers inverkan på kontroverser anges som ett 

motiv till att just undervisa om dem.  

 

Roberts (2011, s. 24) för en diskussion som visar att universitetsstudier i stor utsträckning rör sig 

inom ramarna för Vision I och därmed håller sig till fakta. En lärare poängterar detta i relation till 

undervisning om sex- och samlevnad, och läraren menar att det upplevs som ett problem då 

universitetsutbildningen inte motsvarar elevernas önskemål om utbildning som rör sig främst 

inom Vision II.  

 

Könsstympning är ett begrepp som används av en av de intervjuade lärarna. Ordet 

könsstympning är allmänt vedertaget ett negativt laddat begrepp som kan associeras med en 

negativ handling. Genom lärarens formulering så visar denne sitt ställningstagande i frågan, detta 

trots att läraren för ett resonemang om att eventuellt kränka elever till följd av undervisning om 

könsstympning. Ett annat ordval kan vara kvinnlig eller manlig omskärelse, en formulering som 

inte tordes upplevas kränkande i lika stor utsträckning, dock vet jag inte mer specifikt hur 

undervisningen ser ut inom detta ämnesområde och kan därför inte uttala mig vidare om detta. 

 

Jakobsson (2013, s. 27) visar i sin artikel en tveksamhet inför att påvisa kunskapstrender med 

hjälp av storskaliga studier såsom PISA. Samtidigt styrker resultat som författaren presenterar att 

kunskapsnivån inom naturvetenskap i den svenska grundskolan sjunker under perioden 2000-

2009. Sjunkande kunskapsnivå är något som lärare i min studie framhåller försvårar undervisning 

om kontroversiella ämnesområden inom naturkunskap på gymnasienivå. Därtill påvisar Geddis 

(1998, s. 128-129) svårigheten att undervisa om naturvetenskapliga kontroversiella 

ämnesområden till följd av elevernas bristande erfarenheter. Med detta i åtanke anser jag det extra 

viktigt att beröra potentiellt kontroversiella ämnesområden inom naturkunskap för att säkerställa 

i framtiden informerade och kritiskt värderande generationer. 
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8. Konklusion 

Denna studie syftade till att undersöka hur gymnasielärare i naturkunskap resonerar i relation till 

kontroversiella ämnesområden inom ämnet naturkunskap, vilka områden som anses 

kontroversiella, vilka metoder, mål och motiv till undervisningen som anges samt vilket 

förhållningssätt lärarna antar gällande personliga åsikter. Det resultat som framkom visade att det 

finns tre typer av kontroversiella ämnesområden och att dessa baseras på olika bevekelsegrunder 

(religion eller vetenskap), olika värderingar alternativt privata eller känsliga områden (sex- och 

samlevnad). Den vanligast förekommande metoden är diskussion som föranletts av en 

faktagenomgång. Kritiskt tänkande samt ställningstagande elever är det som såväl lärarna som 

Skolverket med Gy 2011 vill uppnå. Det vanligaste är att lärarna går in med inställningen att 

leverera en objektiv undervisning där eleverna själva får fatta beslut utifrån opartisk information, 

dock är detta inte en helt okomplicerad process.  

 

Min studie baserade sig på lärares beskrivningar och åsikter, intressant vidare forskning skulle 

vara att göra en liknande studie med elever som studieobjekt för att därefter ställa de två 

studiernas resultat i relation till varandra. Likaså skulle det vara intressant att göra en 

klassrumsstudie baserad på observationer för att vidare analysera undervisning om kontroversiella 

ämnesområden inom naturkunskap på gymnasienivå. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Huvudtema 1: Bakgrund 

 1.1 Presentation av studien 

Etiska krav (frivilligt deltagande, anonym, rätt att avbryta studien, bandupptagning, 

förvaring av material, ingen vidare spridning av materialet) och studiens syfte.  

 

 1.2 Biografisk data 

Namn och ålder. 

 

 1.3 Utbildning och arbetslivserfarenhet 

Utbildning.  

Arbetslivserfarenheter. 

Vilka kurser undervisar du? Hur länge har du undervisat kursen? 

Vilka ämnesområden anser du att du behärskar bäst? 

 

 1.4 Nuvarande skolmiljö 

Beskriv nuvarande skolmiljö. 

 

Huvudtema 2: Begreppens betydelse 

 2.1 Naturvetenskap 

Vad tycker du kännetecknar naturvetenskap? 

Är det viktigt att lära ut naturvetenskap? Vad är viktigt att lära ut? 

 

 2.2 Kontroversiell 

Vad lägger du in i ordet kontroversiell? 

Finns det något särskilt inom naturvetenskap som du brinner särskilt för själv? 

 

Huvudtema 3: Egen undervisning 

 3.1 Kontroversiella ämnen 

Vilka ämnesområden inom naturkunskap anser du vara kontroversiella? 

Vilka kontroversiella ämnesområden undervisar du om? 

Har du alltid berört kontroversiella ämnen i din undervisning?  

Kan du ge exempel då du undvikit ett kontroversiellt ämne? 

Kan du ge exempel på något tillfälle då du förväntat dig kontroverser men där det inte 

blev så? Något tillfälle som något blivit oväntat kontroversiellt? 

Blir olika ämnen kontroversiella i olika elevgrupper? 

Är det viktigt att ta upp kontroversiella ämnen? Vissa viktigare än andra? 

Vad är målet med undervisning av kontroversiella ämnen? 
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 3.2 Metoder och strategier 

Använder du någon generell metod vid undervisning av kontroversiella ämnen? 

Bjuder undervisningen in till kontroverser? 

Hur brukar undervisningen se ut när du tar upp…? Vad var det som gjorde att det 

blev en kontrovers/diskussion? Presenterades flera perspektiv? 

Vad har framgångsrikt hjälpt dig att undervisa kontroversiella ämnen? 

Upplevda hinder? 

Vilket förhållningssätt brukar du inta vid undervisning? Uttrycka egna åsikter? 

Behövs några särskilda kompetenser för att undervisa om kontroversiella ämnen? 

Är du nöjd med undervisningen i dessa områden? Om inte, hur skulle du vilja att det såg 

ut istället (idealisk situation)? 

 3.3 Anpassning 

Hur anpassar du din undervisning specifikt gällande kontroversiella ämnen?  

Skiljer det sig från hur du anpassar undervisningen allmänt? Innehåll, metod etc. 

Vad beror anpassningen på? 


