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Abstract  
 

Discussing controversial issues in the classroom is important. Through discussing 

controversial issues students can both learn and develop a more democratic ethos. The 

teachers in Sweden have a clear task to defend and mediate democratic values to the students. 

This leads to a conflict in the duty of the teacher because the curriculum also dictates that 

teachers have to let the students develop a sense of critical thinking and this opens up for 

potential criticism of the concept of democracy when students discuss controversial issues. 

Another conflict in the curriculum that appears when discussing controversial issues is the 

fact that teachers both have to respect the student’s opinions but also have a duty to challenge 

these opinions. That is why the aim of this essay is to analyse how social science teachers 

handle controversial issues in the classroom. The study was conducted by interviewing four 

social sciences teachers at high school level.  

 

The result shows that teachers see controversial issues as issues that relate to human beings 

and that the discussion of these issues can arouse emotions and make the participants 

emotional. Further the result shows that teachers have a very open mind towards controversial 

issues and are open to discussing anti-democratic issues. In ensuring that the discussion of 

controversial issues leads to learning teachers mostly use strategies that ensure that student 

feel comfortable to express their opinions. In handling the above mentioned curricular 

conflicts that appear in the discussion of controversial issues three of four teachers saw that 

such a conflict existed. The other three gave answers that suggested that they did not think the 

conflict was so problematic and that their strategies for handling it where effective.  
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1. Inledning		
 
All form av mänsklig interaktion innebär någon form av kommunikation. Detta gäller också 

all form av utbildning. Skolan präglas av deliberation, kommunikation, samtal, dialog och 

diskussion. Allt detta är ord som beskriver att vi kommunicerar och interagerar med varandra. 

Det finns också åtskilliga bevis för att undervisning och lärande gynnas av deliberation och 

diskussion och att tänkandet i sig är starkt knutet till språket. Detta ger en stark grund för att 

deliberation och diskussion i olika former bör förekomma i klassrummet.1 Livet levs genom 

kommunikation; vi behöver andra människor för att bli någon och vi blir någon genom att vi 

kommunicera och interagera med andra. Kommunikationen innebär att vi kan relatera till 

andra och till oss själva. Kommunikation är något som binder oss samman samtidigt som vi 

ska existera som individer och inneha våra egna unika tankar och värden. Kommunikation 

finns hela tiden där, automatiskt. Samtidigt, och detta kan låta paradoxalt, så är 

kommunikation något vi ska sträva efter och ha som mål. Kommunikation, i rätt form och 

sammanhang, har goda effekter. Kommunikation är nämligen också något vi kan välja att inte 

delta i. Till exempel att vi aldrig från början ingår i någon form av kommunikation, eller att vi 

lämnar en kommunikation som vi är en del av. Detta har till exempel blivit betydligt lättare i 

dagens samhälle där en stor del av kommunikationen sker genom sociala medier och 

elektroniska hjälpmedel. Att diskutera och hantera kontroversiella frågor i klassrummet leder 

till kommunikation och att vi blir någon.2 Samhällskunskapslärare har i Sverige ett ansvar att 

undervisa om frågor som är starkt värderande och kopplas till normer.3 Därför är det 

intressant att problematisera och analysera hur samhällslärare hanterar kontroversiella frågor i 

klassrummet. Detta kommer göras med utgångspunkt i två former av kommunikation: 

deliberation och dialog. 

 

 

 

 

                                                   
1 Dysthe & Igland 2007 s. 84.  
2 Dysthe 1996 s. 63-66. 
3	Läroplan,	examensmål	och	gymnasiegemensamma	ämnen	för	gymnasieskola	2011,	Skolverket,	Stockholm,	
2011		s.	143.	
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1.1	Syfte	och	frågeställningar		

 

Syftet med föreliggande uppsats är att problematisera kontroversiella frågor i klassrummet. 

För att uppfylla detta syfte har jag valt följande frågeställningar: 

 

• Vad definiera samhällskunskapslärare som en kontroversiell fråga? 

• Hur hanterar samhällskunskapslärare kontroversiella frågor i klassrummet?  

• Vilka strategier använder samhällskunskapslärare för att säkerställa att diskussionen 

av kontroversiella frågor i klassrummet leder till lärande och att eleverna utmanas i 

sina åsikter? 

• Hur hanterar lärare en eventuell värdegrundskonflikt?  
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2. Bakgrund		
 
Inledningen ger en kort inblick i hur viktig deliberation och dialog i olika former är. Med 

tanke på detta så är det nog inte kontroversiellt att säga att deliberationens och dialogens 

betydelse även kan appliceras på skolans värld. Envägskommunikation, som oftast är fallet i 

klassrummet, det vill säga att läraren pratar mest, är dock inte tillräcklig.4 En riktig 

deliberation och dialog, som också får effekt på eleverna, uppstår först när den innehåller ett 

form av utbyte. I utbildningssammanhang innebär detta en stor proportion av att ställa frågor, 

lyssna, svara på frågor och allt som oftast; komma överens. När elever delibererar och är i 

dialog så finns det utrymme för att olika perspektiv och åsikter möts. Detta kan få effekten att 

elever utmanas i sina åsikter.5 Här fyller skolan som institution en viktig funktion och är en 

unik plattform för att möjliggöra att deliberation kan uppstå. I jämförelse med andra 

institutioner har skolan fortfarande en stark legitimerad ställning och därmed också en stark 

möjlighet att påverka eleverna. Jag tänker till exempel på att förtroendet för etablerade medier 

har sjunkit den senaste tiden och förtroende för etablerade partier lika så.6 Deliberation och 

dialog i olika former är något som föreskrivs av läroplanen. Främst kopplat till det 

demokratiska uppdraget trycker Skolverket på att läraren ska låta elever kunna diskutera.7 

Och också att eleverna ska kunna empati för andra människor.8 Även i ämnet 

samhällskunskap och dess syfte finns det starka uttryck för att deliberation och dialog är 

viktiga element i klassrummet.9 Klassrummet ska bli en arena där politiskt tänkande blir 

framträdande och där eleverna görs delaktiga i det politiska livet.10 En del i denna politiska 

aspekt och i diskussionerna är att lärarna har tydliga uppdrag att förmedla vissa 

överenskomna normer och värden. I GY11 kapitel två ”Normer och värden” visas detta 

tydligt, till exempel att eleven ”kan leva sig in i och förstå andra människor utifrån respekt för 

skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,”.11 Samtidigt ska eleverna tränas i 

                                                   
4	Aukrust 2007 s. 177-178.	
5	Dysthe 1996 s. 66-68.	
6 Medieakademin, Förtroendebarometer 2017, 2017, elektronisk resurs. 
7	Skolverket B, Värdegrunden i vardagen, 2016, elektronisk resurs.	
8 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011 s. 11. 
9 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011  s. 143. 
10 Hultin 2007 s. 343. 
11	Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011 s. 11.	
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att tänka kritiskt. Här kan läraren hamnar i en svår situation då konflikterande uppdrag visar 

sig. Hur ska läraren hantera ifall detta kritiska tänkande används för att ifrågasätta 

demokrati?12 Hur tillåtande lärare kan vara mot antidemokratiska åsikter i diskussionen av 

kontroversiella frågor är bland annat något som ska undersökas i föreliggande uppsats.  

 

Deliberation och dialog är lättare att skriva om och uppmuntra till än att faktiskt genomföra i 

klassrummet. Rättare sagt så är själva skapandet av diskussion i klassrummet inte något svårt, 

även om det finns vissa små hinder. Att dock få denna diskussion att faktiskt bli meningsfull 

och få fram en effekt hos eleverna är betydligt svårare. Dialog och deliberation, samspel om 

man vill, mellan olika grupper är något som är av naturen ansträngande och som är 

påfrestande för den enskilde individen. Den amerikanska sociologen Richard Sennett lyfter 

hur kulturella krafter idag står emot varandra och försvårar deliberation och dialog. En stor 

del av svårigheten i att få fram en god dialog och deliberation beror enligt Sennett på vår 

moderna värld. Grundantagandet är här att det är jobbigt att möta människor, och därmed allt 

de bär på, som är för olika oss. Det är lättare att undvika mötet, och därmed dialog och 

deliberation, med dessa människor som potentiellt kan rubba och utmana oss. Vidare menar 

Sennett att vårt moderna samhälle bidrar till att individer utsätts för en ”de-skilling” av att 

kunna föra en god dialog och deliberation. Vårt liv idag leder till att vi mer och mer förlorar 

vår förmåga att hantera olikheter och bygga upp en multikulturell värld. Viktigt att påpeka här 

är att Sennett inte förespråkar ett ”det var bättre förr” utan menar att samarbete trots olikheter 

finns med oss på ett naturligt sätt, och att det moderna samhället rubbar detta. 

Kommunikation formar oss som individer och är en förutsättning för att vi ska bli unika 

individer. Vi lär oss dock först att vara ”tillsammans” och interagera med varandra innan vi 

lär oss att bli självständiga och individuella. Här går det att hitta en absurditet; vi behöver vår 

omgivning och möte med andra människor för att bli mer individuella.13 Vårt allt mer 

individualistiska samhälle ställer också till problem här. Sverige sticker ut och är unikt i 

världen när det gäller individualitet och ”Self-expression values”.14 Detta är tankegångar som 

även den polsk-brittiska sociologen Zygmunt Bauman är inne på. Enligt Bauman letar vi idag 

efter individuella räddningar på problem som är kollektiva och delade. Denna individuella 

strävan blir också en ond cirkel där strävan delvis blir orsaken till våra problem. 

                                                   
12	Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011 s. 7.	
13 Sennett 2012 s. 8-13. 
14 World value survey, Finding and insights, 2015, elektronisk resurs. 
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Individualiteten leder till att vi bygger upp ”murar” kring oss som separerar oss från 

varandra.15 Människor har idag stora möjligheter att välja vilka slags samarbeten, 

deliberationer och dialoger man vill ingå i. Detta tar sig uttryck både i det ”verkliga livet” och 

i sociala medier.16 Att individualitet är viktigt och sätts högt är också något som återfinns i 

läroplanen. Elevernas individualitet och åsikter ska respekteras och får inte kränkas samtidigt 

som vi genom undervisning också ska utmana eleverna och deras individualitet samt åsikter.17 

Här kan vi identifiera ännu en värdegrundskonflikt som lärare har att hantera och som ska 

analyseras i föreliggande uppsats. 

 

  

                                                   
15 Bauman 2001 s. 144-150. 
16	De Querol, Zygmunt Bauman: ”Social media are a trap”, 2016, elektronisk resurs.	
17	Skolverket A, Värdegrund i förskola och skola, 2016, elektronisk resurs.	
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3. Tidigare	forskning		
 

Det finns en del skrivet om kontroversiella frågor inom skolan i allmänhet. En sådan studie är 

antologin Kontroversiella frågor – Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. 

Antologins inledningskapitel undersöker vad som är en kontroversiell fråga i undervisningen. 

Här kommer författarna fram till att det finns en kontrovers om vad som är en kontroversiell 

fråga. Vidare har kontroversiella frågor samhällspolitiskt relevans och blir kontroversiella när 

individer och grupper står emot varandra. Författarna ser här också ett stort ansvar i att 

kontroversiella frågor ska lyftas och diskuteras för att utbilda samhällsmedborgare. Tyvärr 

visar författarna även att lärare är dåliga på att låta oliktänkande elever diskutera.18 I bokens 

första kapitel, skrivet av professor emeritus Carsten Ljunggren, undersöker han hur den 

didaktiska frågan vad, hur och och varför kan kompletteras med ett vem. Vem deltar i 

undervisningen och vad betyder det för läraren och dennes uppdrag? Här är det intressant att 

se hur författaren påpekar hur viktigt det är att läraren ser att hen har olika individer framför 

sig som alla kommer att reagera olika på en diskussion om kontroversiella frågor. Författaren 

ställer frågan hur innehållet i kontroversiella frågor relaterar till individerna i klassrummet.19 

Kontroversiella frågor ses här just som kontroversiella för att vi inte kan säga att de har en 

sanning eller är frågor som kan rättfärdigas inför alla. Denna insikt leder också till att skolan 

måste fostra elever som inser att de kan ha fel och att det i princip är omöjligt att nå fram till 

en universell sanning. Vidare skriver författaren om hur viktigt det är att individen dock också 

ses i relation till samhället och samhället ses i relation till individen. De två kan inte finnas 

utan varandra. Elevens tillvaro i samhället är hela tiden ett möte med ”den andre” som har 

andra värderingar, åsikter och uppfattningar.20 I antologins tredje kapitel skriver doktoranden 

Ásgeir Tryggvason om hur politiska frågor alltid balanseras mellan att ha en kunskapsroll och 

en politisk roll. Att en fråga är politisk betyder inte att den enbart handlar om eller ägs av 

politiska partier eller politiska grupper. Utan att det är en fråga som innebär att olika 

uppfattningar möts och att den innehar en dimension av obestämbarhet. Om klassrummet ska 

ses som en arena där dessa frågor ska diskuteras är det problematiskt ifall frågorna reduceras 

till att bli kunskapsfrågor som eleverna tycker sig kunna lösa genom mer kunskap.21 Genom 

                                                   
18	Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 12-17. 
19	Ljunggren 2015 s. 28-29.	
20	Ljunggren 2015 s. 36-37.	
21	Tryggvason 2015 s. 61-62. 
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att politiska frågor både handlar om att eleverna utvecklar kunskaper och samtidigt är öppna 

för diskussion så ser författaren här en möjlighet att skolans kunskapsuppdrag och 

demokratiuppdrag uppfylls.22  

 

I sin avhandling Det flerstämmiga klassrummet undersöker Olga Dysthe, professor i 

pedagogik, hur samtalande och skrivande påverkar elevernas inlärningspotential. För henne är 

det flerstämmiga klassrummet ett klassrum där elevernas röst hörs och lyssnas till, eleverna 

kan här lära av varandra.23 Dysthe visar i avhandlingen vilken potential det flerstämmiga 

klassrummet har. Genom att ge språket en central betydelse skapas en bättre 

inlärningsprocess. I ett dialogisk klassrum möter eleverna sig själv genom andra; vi blir någon 

då vi konfronteras med andra röster. Skillnaderna mellan de olika röster som hörs i ett 

klassrum leder till en inlärningsprocess. Här går det även att använda röster ”utifrån”, det vill 

säga texter, TV-inslag med mera för att få fram inlärning.24 Dysthe betonar även lärarens 

viktiga roll i detta. Att olika röster hörs är inte tillräckligt utan läraren måste se till att dessa 

röster får den inlärningseffekt som det finns potential till.25  

 

Dysthe har även varit redaktör för antologin Dialog, samspel och lärande. Antologin inleds 

med två kapitel om Vygotskij och det sociokulturella perspektivet på lärande. Här 

uppkommer det tankegångar kring att lärande i stor utsträckning är en social företeelse. Detta 

leder författarna till att konstatera att kommunikation, diskussion med mera är av värde för 

elevernas inlärningsprocess.26 Detta är tankar som känns igen från studier presenterad här 

uppe. Det som är nytt här är dock att Dysthe & Igland i kapitel tre kompletterar Vygotskijs 

tankar med den ryska språkteoretikern Mikhail Bakhtins tankar. Bakhtin kopplar starkt 

samman tänkandet med språket. Vårt tänkande beskriver han som en inre dialog mellan olika 

röster som kommer från andra människor som har olika utgångspunkter och värderingar. För 

Bakhtin är detta växelspel mellan våra röster och de andras röster viktigt, det främjar vårt 

lärande.27  

 

                                                   
22	Tryggvason 2015 s. 75. 
23	Dysthe 1996 s. 13-15. 
24	Dysthe 1996 s. 227-231. 
25	Dysthe 1996 s. 243. 
26	Dysthe 2007 s. 41-49. 
27	Dysthe & Igland 2007 s. 86. 
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I antologins femte kapitel skriver doktor Sveinung Vaage om George Herbert Mead och John 

Dewey och deras teorier om socialitet. Här är en viktig aspekt att eleverna ska kunna inta 

andras perspektiv, antingen genom att de är fysiskt närvarande eller genom normer. Genom 

att inta andras perspektiv skapas mening och förståelse. Vidare är det här individualitet 

skapas, genom att vi intar andras perspektiv på oss själva. Lärande är knytet till denna 

process. Genom att kunna inta andras perspektiv innefattar lärprocessen relationer till både 

föremål och människor. Detta ökar den reflekterande förmågan och leder till insikten att 

lärande pågår hela livet.28  

 

Även antologin Utbildning som kommunikation Deliberativa samtal som möjlighet med 

redaktören Tomas Englund ska nämnas. I kapitel fem skriver Mikael Carleheden, docent i 

sociologi, om hur undervisningen också är en slags socialisation då lärare har vissa värden 

som de ska förmedla till eleverna. Carleheden poängterar hur viktigt det är att elever har en 

övertygelse om att frihet/demokrati och det diskursiva deltagandet är någonting gott. Detta då 

dessa två starkt hänger samman menar Carleheden. Demokrati blir till demokrati då vi kan 

vara oeniga inom en diskursiv ram. Det är sunt för skolan och demokratin att inte endast ta in 

sakpolitisk kunskap eller kunskap om partierna utan även ta in diskussioner om detta. Detta 

visar nämligen eleverna att man kan påverka samhället och politiken genom olika sätt.29 I 

kapitel åtta skriver Carsten Ljunggren om utbildning som politisk kommunikation där han 

ställer deliberation och agonism mot varandra. Båda sidorna ser det som viktigt att människor 

innehar olikheter när de möts och diskuterar med varandra. Denna olikhet är positiv då den 

ger en politisk karaktär. Det som skiljer sig är dock att den deliberativa utgångspunkten säger 

att dessa olikheter ska genomgå en förändring. Detta genom att deltagarna lär sig mer och blir 

mer insatta, förståelse är här lika med konsensus. Agonismen åt andra hållet fokuserar mer på 

människors olikheter och skillnader och ser dessa som ständigt närvarande. Dessa olikheter 

ses här alltså som positiva. Genom en sådan utgångspunkt förutsäger vi inte vän eller fiende i 

en diskussion utan är öppna för att ta till oss ”den andres” olikheter.30 

 

I sin artikel Controversies about Controversial Issues in Democratic Education skriver 

forskaren och dekan Diana E. Hess om hur undervisningen i och om kontroversiella frågor 

har positiva effekter på eleverna. Hon påvisar för det första att diskussionen av kontroversiella 

                                                   
28	Vaage 2007 s. 119-126. 
29	Carleheden 2007 s. 130-135. 
30	Ljunggren 2007 s. 210-212. 
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frågor i allmänhet har en positivt effekt för att sedan gå in på att demokrati främjas av sådana 

diskussioner. Hon påpekar dock också att undervisningen om kontroversiella frågor i sig är 

kontroversiellt. Kopplat till det demokratiska uppdraget påpekar Hess att skolan inte 

undkommer kritik kring indoktrinering. Vad som anses vara ”god indoktrinering”, just nu 

demokrati, skiftar över tid och detta bör skolan vara medveten om.31  

 

I sista studien vi ska nämna här har universitetslektorn Klas Andersson genomfört en empirisk 

studie av deliberativ undervisning. I denna avhandling vill Andersson undersöka ifall 

deliberativ undervisning påverkar elevernas kunskap och demokratiska värden positivt.32 

Studien kommer fram till att deliberativ undervisning har effekt på både elevernas kunskap 

och demokrati, speciellt för eleverna på yrkesförberedande program. Dock framlägger 

författaren här även en viss reservation då resultatet visar att det saknas ett generellt stöd för 

alla teoretiska utgångspunkter. Andersson påpekar att det finns ett antal nollhypoteser som 

inte kan förkastas, det vill säga man måste vidare utforska om det faktiskt är den deliberativa 

undervisningen som frambringar dessa effekter. Vidare påpekar han att detta rent empiriskt är 

ett outforskat område. Det finns inte många effektstudier kring deliberativ undervisning och 

för att man ska kunna dra mer generella och större slutsatser kring effekten av deliberativ 

undervisning så krävs det mer empirisk forskning.33 

 

Det som kan ses i redovisningen av forskningsläget är att mycket av forskningen håller sig på 

en teoretisk nivå. Studierna visar till exempel hur viktigt det är att diskutera kontroversiella 

frågor, vilka goda effekter deliberation har och hur vi blir någon i relation till ”den andre”. 

Dysthe och Andersson sticker ut här då de i sina respektive avhandlingar har intressanta 

empiriska utgångspunkter där båda har undersökt klassrum och hur dialog respektive 

deliberativ undervisning påverkar eleverna och lärarna. Ingen av studierna undersöker dock 

hur samhällskunskapslärare själva hantera kontroversiella frågor i klassrummet. Föreliggande 

uppsats ska ses som ett ödmjukt bidrag till att fylla denna forskningslucka och har även en 

unik ingångspunkt i att även undersöka hur samhällskunskapslärare hantera de 

värdegrundskonflikter som uppkommer i och med hanteringen av kontroversiella frågor.  

  

                                                   
31	Hess, Controversies about Controversial Issues in Democratic Education, 2004, elektronisk resurs.	
32	Andersson 2012 s. 22-23. 
33	Andersson 2012 s. 147-149. 
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4. Teoretiska	utgångspunkter	
 
4.1	Om	kontroversiella	frågor	

 
I föreliggande kapitel ämnar jag successivt bygga upp mitt teoretiska ramverk som ska 

användas i analysen av resultatet. En första fråga som måste undersökas är hur kontroversiella 

frågor ska definieras i klassrummet. Som snabbt nämnt i kapitlet tidigare forskning finns det 

en kontrovers om vad som är en kontroversiell fråga; vilket leder till att en fråga kan bli 

kontroversiell för att det finns en kontrovers om huruvida frågan är kontroversiell eller inte. 

Frågor blir även kontroversiella när det inte finns några självklara svar på dem. För att bli 

kontroversiella måste frågorna också inneha en samhällspolitisk relevans. I denna politiska 

relevans måste det även finnas olika motsättningar som kommer av att individer och grupper 

har olika uppfattningar i frågorna. De olika uppfattningarna i frågorna ska inte bara handla om 

lösning utan om att individer även ligger i konflikt kring vilket värde och betydelse som ska 

tillmätas frågorna.34 Doktor Robert Stradling kan nämnas här då han mer går in på att frågor 

är kontroversiella på grund av att det finns konflikter inbyggda i dem. Han menar att ”frågor 

som djupt splittrar ett samhälle, som genererar motstridiga förklaringar och lösningar 

baserade på alternativa värdesystem, betraktas som kontroversiella.”35 Till detta kan tilläggas 

en annan definition kring kontroversiella frågor av professorn Robert F. Dearden där han 

säger att frågor visserligen blir kontroversiella om det finns rådande konkurrerande perspektiv 

men dessa perspektiv måste samtidigt grunda sig i logiskt motiverat tänkande. Här tillkommer 

det en slags intellektuell och kunskapsbaserad aspekt kring kontroversiella frågor. 

Kontroversiella frågor blir nu både frågor som handlar om politisk kunskap, vetenskap, fakta 

och också normer och värderingar; till exempel antidemokratiska uttryck, som visserligen 

kan, men inte nödvändigtvis måste grunda sig i vetenskap.  

 

Definitionen av kontroversiella frågor är spretig och har en stor spännvidd. Jag vill dock här 

argumentera för att det behöver vara just så. Vad som är en kontroversiell fråga skiljer sig 

starkt från klassrum till klassrum och från situation till situation. Forskning har visat att det 

finns problem med att fastställa hur lärare bör hantera kontroversiella frågor i klassrummet.36 

Detta leder till att läraren själv måste ta ställning till vilka frågor som bör ses som 

                                                   
34 Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 12-13. 
35	Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 19.	
36	Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 19-20. 
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kontroversiella och hur de bör hanteras. Det finns potentiella problem ifall läraren är den enda 

i klassrummet som får definiera vad som är en kontroversiell fråga, om den bör tas upp, och 

ifall den tas upp: hur den bör hanteras.37 Om läraren redan från början definierar vad som är 

en kontroversiell fråga finns det en risk att hen påtalar vad som är rätt att tycka i frågan och 

vilka värden som eleverna bör följa. Detta kan eventuellt hindra eleverna både från att 

uttrycka sin åsikt och också att komma fram till en egen, kanske ny, ståndpunkt.38 Ett sätt att 

öka elevernas delaktighet är att låta dem vara med i urvalet av vad för ämne som bör 

uppmärksammas samt hur problemet ska formuleras. I anslutning till detta kan de också vara 

med och formulera frågorna som ska diskuteras.39  

 

En till aspekt som ska uppmärksammas här är det faktum att de som deltar i diskussionen om 

kontroversiella frågor i sig kan vara bärare av kontroverser. Detta tar sig uttryck i att vi som 

individer både innehar olika åsikter och ståndpunkter i frågorna som diskuteras men också bär 

på en del innehåll i egenskap av till exempel lärare och elev. Vår identitet blottläggs i 

diskussionen kring kontroversiella frågor; diskussionen blir därmed personlig då den 

utelämnar oss för angrepp på det vi står för. 40 Det vi står för är nämligen kopplat till vår 

identitet och personlighet.41 Detta måste dock inte automatisk vara någonting negativt. Att 

elevernas identitet får fokus är positivt då läraren kan reflektera över hur eleverna påverkas av 

diskussionerna i klassrummet. Läraren har här ett uppdrag i att reflektera över hur 

lektionernas valda innehåll relaterar till eleverna och hur diskussioner om kontroversiella 

frågor uppfyller, eller motverkar, lärarens uppdrag att skapa samhällsmedborgare. Att 

individer i skolan både ska få vara någon och samtidigt bli någon är en svår balansgång.42  

 

Att i undervisningen diskutera och ta upp kontroversiella frågor innebär också att läraren bör 

ha en tillåtande attityd i klassrummet. En tillåtande attityd lämnar klassrummet öppen för att 

kontroversiella frågor som kan skapa dålig stämning, tas upp. Här är det inte bara viktigt att 

dessa frågor tillåts utan också att de får komma till uttryck det vill säga att läraren har ett 

ansvar att olika synsätt får komma till tals. Som nämnt i tidigare forskning är 

                                                   
37	Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 12-15. 
38	Öst 2015 s. 99.	
39	Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 14-16.	
40	Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 16. 
41	Öst 2015 s. 99. 
42	Ljunggren 2015 s. 28-30. 
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samhällskunskapslärare dock dåliga på att låta oliktänkande elever diskutera .43 Samtidigt är 

det viktigt att som lärare fundera över hur tillåtande man ska vara inför kontroversiella frågor 

och åsikter. För det finns en del, enligt lag, föreskrivna normer och värderingar som skolan 

ska förmedla, försvara och vidmakthålla. Här finns det en svårighet ifall läraren, i egenskap 

av statens företrädare, är neutral till statens egna föreskrivna värden och normer. Läraren 

föreskrivs att förmedla dessa värden och normer samtidigt som läraren ska skapa situationer 

där eleverna får möjlighet att diskutera dessa värden och normer, vilket kan leda till att de 

utmanas.44  

 

4.2	Att	deliberera	till	sig	en	demokrati	

 

Hess visar i en artikel att elevernas demokratiska tänkande utvecklas när de får diskutera 

kontroversiella frågor. Politiskt engagemang och engagemang i samhälleliga frågor främjas 

också genom diskussionen av kontroversiella frågor.45 Diskussionen om kontroversiella 

frågor är också positivt om läraren är duktig på att hantera en oplanerad kontrovers. Det 

handlar om att läraren har ett tillfälle att fånga upp elevernas motivation och tillfälliga 

engagemang samt verka för en nyansering av kontroversen. Om det som kommer upp från 

elevens sida är antidemokratiska åsikter kan nyanseringen naturligtvis vara till hjälp för att 

hantera dessa åsikter. Men läraren hamnar i en svår situation då nyanseringen också av 

eleverna kan tolkas som ett accepterande av antidemokratiska åsikter. Diskussionen av 

kontroversiella åsikter skapar ett tillfälle för att eleverna kan förstå sig på de olika synsätten 

som finns i frågan samt ta ställning till dessa. Utifrån detta kan ett meningsutbyte ske som 

oftast innehåller konflikterande synsätt. Både de elever som kommer till tals men även de 

elever som förblir tysta får en chans att reflektera och överväga. Detta gäller naturligtvis 

också om diskussionen av kontroversiella frågor inte sker spontant utan sker planerat, här 

finns det även utrymme för läraren att mer styra vad som skall tas upp och hur det skall 

diskuteras. Exakt vad som kommer att sägas av eleverna är naturligtvis svårt för läraren att 

veta på förhand.46 

	

                                                   
43	Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 17. 
44	Ljunggren 2015 s. 30-32. 
45	Hess, Controversies about Controversial Issues in Democratic Education, 2004, elektronisk resurs.	
46	Englund 2015 s. 194-197. 
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Att kontroversiella frågor skapar diskussion har etablerats. Jag ska nu utveckla resonemangen 

som förs här ovan och undersöka huruvida dessa diskussioner får någon effekt på elevernas 

lärande och utveckling samt om diskussionerna kan hjälpa lärare att uppfylla sitt 

demokratiska uppdrag. Naturligtvis är det svårt att mäta lärande och se om eleverna har tagit 

till sig det som sägs eller ifall läraren uppfyller det demokratiska uppdraget genom 

diskussion.47 Det finns dock många tankar kring att lärande och meningsskapande uppstår i en 

kontext där människor diskuterar och har olika åsikter. Detta är främst kopplat till det 

sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskij. Grundtankarna är här främst att lärande sker i 

olika kontexter, där klassrummet är en av många. I dessa kontexter är andra personer 

verksamma, till exempel lärare och andra elever, vilket spelar stor roll i lärprocessen. Att 

diskutera och därigenom möta andra människors åsikter är viktigt. Eleverna är duktiga på 

olika saker vilket kan utnyttjas i ett klassrum där diskussion förs. Genom diskussion eleverna 

emellan skapas ny kunskap som samtidigt förs vidare, lärande pågår. Frågan man som lärare 

måste ställa sig här är vad som ger den rätta kontexten för att detta lärande kan uppstå. 

Tänkandet är knutet till språket vilket ger starka skäl till att skapa kontexter där språklig 

samverkan kan ske mellan eleverna och mellan läraren och eleverna. Att till exempel skapa 

ett klassrum där så många olika röster som möjligt hörs är av betydelse.48  

 

Varför är det viktigt att elever genom diskussion, deliberation och dialog möter demokratiska 

tankar och värderingar? Jürgen Habermas presenterar här intressanta tankegångar. Demokrati 

är beroende av människor som är vana vid frihet. Detta innebär att människor måste vara vana 

vid traditioner som är kopplade till frihet. Man kan prata om ett ”demokratiskt ethos” eller en 

demokratisk kultur. Demokrati skall vara en del av vår identitet och något som vi innehar och 

som vi vill förmedla till andra. Detta föds vi inte med utan här blir skolan viktig för att lära 

eleverna detta. Det är här viktigt att påpeka att det inte räcker att läraren undervisar om 

demokrati.49 Att lära om och av demokrati, att bli en demokrat, kräver att eleverna ingår i ett 

diskursivt sammanhang där demokrati diskuteras och internaliseras.50 Som visat i 

bakgrundskapitlet är detta också något som skolverket föreskriver i det demokratiska 

uppdraget. Lärare ska skapa demokratiska medborgare; socialisation och fostran blir viktigt 

                                                   
47 Dysthe 2007 s. 8-9. 
48	Dysthe 2007 s. 42-47. 
49 Carleheden 2007 s. 121-122. 
50	Carleheden 2007 s. 130-131.	
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här.51 Det finns här dock en problematik som måste undersökas. I strävan att skapa 

demokratiska medborgare, genom diskursiva sammanhang, finns det en risk att rationalitet 

och förnuftighet tar över. Eleverna måste tänka förnuftigt och rationellt, annars är de inga 

goda demokrater. Att eleverna ska vara nyanserade för att få det högsta betyget kan anses vara 

ett symptom på detta. Att se saker ur så många olika perspektiv som möjligt, att vara rationell 

och förnuftig är att vara nyanserad. I sig är rationalitet och förnuftighet inte nödvändigtvis 

något negativt. Det som blir negativt är dock ifall eleverna inte lämnas utrymme att visa sina 

åsikter i den diskursiva kontexten utan stävjas av att man måste vara nyanserad.52 Diskursiv 

praktik i strikt bemärkelse begränsas av rationella argumentationer. En relevant fråga att ställa 

är ifall eleverna i slutet av en diskussion har lärt sig någonting av den eller ifall de har lärt sig 

spelets regler och hur man lever upp till dessa. Att anpassa sina åsikter till det diskursiva 

utrymmet blir tyvärr en risk här. Detta skulle i så fall leda till att eleverna inte visar tillräckligt 

konflikterande åsikter så att diskussionen som ska hjälpa till att skapa demokratiska 

medborgare istället inte får någon effekt. Diskussion kan beskyllas för att vara ett medel för 

att nå en enighet i kontroversiella frågor, eller i alla fall nå en enighet om vad man är oenig 

om. Diskussionen kan ses som ett verktyg för rationalitet där eleverna avkrävs att ta ”den 

andres” perspektiv och därmed försvinner konfliktytor som annars hade haft en god effekt.53 

Viktigt att ta upp här är också lärarens makt över den diskursiva situationen. Läraren har stor 

makt att avgöra vilka yttranden som är acceptabla och relevanta. Läraren värderar hela tiden 

det som uttrycks. För eleven är det hela tiden en risk att uttrycka åsikter som utmanar lärarens 

åsikter. Denna makt innebära också att läraren avgör åsikter som ställs mot varandra. Den 

diskursiva situationens demokratiska potential är beroende av lärarens makt och ansvar. 

Läraren ska se till att olika röster hörs så att det ovan beskrivna lärandet faktiskt kan uppstå 

och att eleverna genom den diskursiva situationen får möjlighet att utveckla ett demokratiskt 

ethos.54  

 

 

 

                                                   
51	Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011 s. 5.	
52	Carleheden 2007 s. 134-135.	
53	Løvlie 2007 s. 280-281.	
54	Hultin 2007 s. 321-326.	
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4.3	Deliberativa	samtal	

 
I den ovan förda diskussionen kring att diskursiva kontexter främjar demokrati och hjälper 

lärare att uppfylla det demokratiska uppdraget är det framförallt det deliberativa samtalet som 

beskrivs. Vi ska här utveckla tankegångarna kring detta samtal. Deliberativa samtal definieras 

här som  

 

samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra med ’en 
strävan efter att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, söka 
argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter att finna 
värden och normer som alla kan enas om’.55  

 

Det deliberativa samtalet innebär i enkla former att olika synsätt ställs mot varandra, och att 

läraren ger olika argument utrymme att kunna framträda. Respekt och tolerans inför ”den 

andre” är av betydelse. Detta är tankar som vi känner igen från diskussionen här ovan och 

som vi inte behöver gå in på återigen. Det som dock måste tillägas här är det faktum att det i 

det deliberativa samtalet finns en strävan att komma överens, till exempel temporärt eller i 

alla fall komma överens om hur de skilda synsätten ska lösas och eller uppfattas. Visserligen 

kan man också komma fram till att man inte kan komma överens, detta ska dock leda till att 

hitta nya infallsvinklar i diskussionen och argumenten; konsensus är alltid i fokus.56 Genom 

att deltagarna lär sig mer ska de genomgå en förändring till att bli mer lika. När olika 

argument och utgångspunkter konfronterar varandra ska deltagarna genom diskussion och 

argument uppnå en gemensam förståelse. Det deliberativa samtalet ser att kontroversen kan 

hitta en gemensam grund att stå på. Detta leder till en tanke om att det finns vissa värden, till 

exempel demokrati, som vi kan och ska vara överens om.57  

 

4.4	Den	goda	dialogen	

 

Zygmunt Bauman ställer upp tanken om den goda dialogen som skiljer sig ifrån tanken om 

det deliberativa samtalet. Vi kan konstatera att vi idag lever i en heterokulturell värld, det vill 

säga vi lever i en värld där vi potentiellt skulle kunna möta olika kulturer. Poängen här är just 

                                                   
55	Englund 2007 s. 153.	
56	Englund 2007. 155-156.	
57	Ljunggren 2007 s. 210.	
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att det dock stannar vid ett potential, det sker oftast inget riktigt möte.58 Bauman illustrerar 

detta genom att prata om sociala medier. På sociala medier kan vi enkelt välja vem som ska 

bli vår vän och vem som inte ska bli det. Genom detta gör vi val om vilka åsikter vi kommer 

att möta. Och om det visar sig att någon vän uttrycker åsikter som vi inte vill konfronteras 

med eller som vi inte tycker om är det enkelt att ta bort den vännen.59 Sociala medier som 

Facebook är också genom algoritmer högst anpassad för att du ska möta det du tycker om, 

skulle vi inte göra det skulle vi inte fortsätta att använda dessa plattformar.60 Bauman pratar 

här om ”ekokammare” och ”spegelsalar”. Vi ser och hör bara det vi vill se och höra. Hur ska 

detta då brytas? Bauman tar upp strategin om den goda dialogen. För att den goda dialogen 

ska uppstå ska några kriterier vara uppfyllt. Det ska inte på förhand vara bestämt hur dialogen 

utvecklas. Individen ska gå in i dialogen med inställningen att man kan ha fel och samtidigt 

ska man kunna bidra något till dialogen. Dialog ska inte gå ut på att få fram en konsensus och 

överenskommelse. Efter dialogen bör det inte finnas några som är förlorare eller vinnare.61 Vi 

måste påpeka att Bauman erkänner att den goda dialogen är svår. Därför att det i den inte 

finns en inbyggd självklarhet för framgång. Det är precis denna svårighet som är så viktig. 

Den goda dialogen ska inte vara lätt, att misslyckas med den är en del av den. Detta betyder 

dock också att framgångarna, när de väl sker, blir desto större. För Bauman förutsätter 

dialogen starka skillnader och konflikter. Att trots våra skillnader nå en överenskommelse 

eller konsensus är inte det viktigaste. Vi ska berikas av dialogen, ”vidga våra vyer” och få nya 

strategier för att tackla livets svårigheter. Hur kan vi då se till att dialogen lyckas så ofta som 

möjligt? Bauman pratar om att institutioner är viktiga. För det första har institutioner 

möjlighet att skapa dialog mellan människor som tidigare inte trodde att de behövde den. För 

det andra är institutioner viktiga för att se till att det blir en god dialog. Skolan blir ett utmärkt 

exempel på en sådan institution. Med läraren i spetsen blir det i klassrummet potentiellt 

möjligt att elever skapar den goda dialogen.62 Bauman ger ett exempel som kan illustrera den 

goda dialogen. Efter att påve Franciskus blev vald gav han sin allra första intervju till en 

italiensk journalist som är uttalad ateist och motståndare mot den katolska kyrkan. Detta visar 

att den goda dialogen bland annat inte handlar om att prata med människor som tror på 

samma sak som du. Till skillnad från utgångspunkten om deliberativt samtal ser Bauman inte 

                                                   
58 Sveriges radio P1, Filosofiska rummet, Bauman, Sennett och dialogens konst, 2015, elektronisk resurs. 
59	De Querol, Zygmunt Bauman: ”Social media are a trap”, 2016, elektronisk resurs.	
60 Oremus, Who Controls you Facebook Feed, 2016, elektronisk resurs.	
61 Huisjen, Life in the Interregnum, 2014, elektronisk resurs. 
62	Sveriges radio P1, Filosofiska rummet, Bauman, Sennett och dialogens konst, 2015, elektronisk resurs.	
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att vi kan hitta gemensamma utgångspunkter. Dialogen blir god när två utgångspunkter, som 

tidigare hölls isär av kontroversen, möts.63 

  

                                                   
63	De Querol, Zygmunt Bauman: ”Social media are a trap”, 2016, elektronisk resurs.	
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5. Metod	

 
5.1	Urval	och	begränsningar	

 

I uppsatsen använder jag mig av en respondentundersökning och metoden jag har valt är en 

intervjumetod. Jag har i uppsatsen begränsat mig till fyra respondenter. Detta då jag i min 

intervju hade stora frågor och fler respondenter hade gett ett större material än vad det fanns 

tid att analysera och undersöka. Valet av intervjupersoner utgick från kriterierna att lärarna 

skulle vara behöriga i ämnet samhällskunskap och vid tiden för intervjun undervisa i ämnet 

vid en gymnasieskola. Detta för att säkerställa att lärarna hade befogenhet att sätta betyg i 

ämnet, vilket är kopplat till en av mina intervjufrågor. Samt att jag ville säkerställa att lärarna 

den senaste tiden har undervisat i ämnet så att svaren på intervjufrågorna var så aktuella som 

möjligt. Respondenterna kontaktades genom mail där jag kort förklarade uppsatsens syfte och 

vad för typ av frågor jag skulle ställa till dem. Jag hade även ett kriterium om att 

respondenterna inte skulle vara vänner eller bekanta till mig. Detta har att göra med att det 

kan bli svårt att få fram en vetenskaplig distans till respondenterna om man känner dessa.64 

Ett urvalskriterium skulle kunna vara att intervjua samhällskunskapslärare som är verksamma 

vid olika gymnasieprogram. Detta för att elever beroende på program yttrar olika åsikter 

vilket skulle förändra hur läraren hantera kontroversiella frågor. Det smala empiriska 

underlaget med bara fyra intervjuade lärare ledde dock till att jag inte tyckte att det var 

relevant att fokusera på olika program då en generaliserbarhet här hade varit omöjlig. Det 

hade inte varit möjlig att uttala sig om lärarnas hantering av kontroversiella frågor beror på 

vilket program de undervisar på.  

 

5.2	Metod	och	metodkritik	
 

I uppsatsen använder jag mig av en kvalitativ undersökning då jag är intresserad av mina 

intervjupersoners tankar och svar. Jag var ute efter att ta reda på vad varje intervjuad person 

tycker och tänker om det jag undersöker och det fanns inga kvantifierande element i min 

undersökning. Jag ställde samma frågor till varje intervjuad person. Jag ville sedan hitta 

mönster och skiljaktigheter i svaren samt analysera dessa utifrån min valda teori. Innan 

intervjun fick respondenterna reda på att de ingår i en vetenskaplig studie. Varje respondent 

                                                   
64	Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012 s. 258-259.	
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utlovades anonymitet. Undersökningen tappar inte i trovärdighet på grund av anonymiteten. 

Jag ser här heller inte att min analys av svaren blir svårare på grund av detta. Analysen blir 

lika djupgående som om respondenterna inte hade varit anonyma. Å andra sidan ser jag heller 

inte att det går att argumentera för att en icke-anonymitet är av värde. Det ger inget till arbetet 

att läsaren vet vilka personerna är mer än vad som angivits här ovan.65 

 

Intervju som metod är naturligtvis inte felfri och kan utsättas för störande faktorer eller andra 

hinder. Intervjuerna genomfördes på skolorna där lärarna är verksamma och närmare bestämt 

i klassrum där jag och respondenten kunde ha enskilda samtal utan att störas av andra 

faktorer. Under intervjuernas genomförande uppkom det inga störande moment eller annat 

som jag bedömer kan ha påverkat respondenternas svar och analyser av dessa. En intervju 

innehöll en planerad paus, på ca. 30min, efter ca. 20 min för att respondenten hade andra 

åtaganden. Efter pausen genomfördes resten av intervjun. Jag bedömer dock inte att denna 

paus ”ställde till det” eller gjorde att intervjun blev lidande. Innan pausen kunde vi avsluta det 

vi pratade om och efter pausen kunde vi på ett naturligt sätt återuppta intervjun med nya 

frågor. Mina intervjufrågor var ibland stora och innehöll en del följdfrågor. Och en av 

respondenterna sa att det var svåra frågor jag ställde. I frågorna användes ibland också 

akademiska begrepp. Detta går att kritisera då det går att argumentera för att intervjun blir 

bättre om frågorna är korta och lätta att förstå. Jag fick dock intrycket att de akademiska 

begreppen inte ställde till det för respondenterna. Detta för att de själva har en akademisk 

bakgrund och är insatta i begreppen och deras innebörd. Dessa begrepp och de delvis stora 

frågorna var också nödvändiga för att få fram svar som går att använda i uppsatsen. Vidare 

gav jag respondenterna god tid på sig att fundera kring frågorna och jag märkte att svaren blev 

långa och uttömmande medan jag som intervjuare tog minimal plats. Jag ställde också en del 

tolkande frågor för att stämma av om jag har uppfattat svaren rätt, till exempel ”så detta är ditt 

sätt att…”. Å andra sidan märkte jag också att respondenterna frågade mig som intervjuare 

ifall de inte fullt ut förstod en fråga eller frågade mig efter ett svar: ”var det svar på din 

fråga?”. Jag gav även erbjudande om att skicka över intervjufrågorna innan intervjun men 

ingen av respondenterna tog detta erbjudande i anspråk.66 

 

                                                   
65	Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012 s. 257-259.	
66	Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012 s. 264-265.	
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5.3	Analysmetod 

 

Intervjuerna spelades in med allas samtycke. Detta ledde till att jag fullt ut kunde koncentrera 

mig på att genomföra intervjun och inte behövde tänka på att anteckna samtidigt. 

Inspelningarna transkriberades sedan och inte heller här fanns det några störningsmoment, till 

exempel brus, höga ljud eller annat, som gjorde att det blev svårt att höra vad som sas. Detta 

ledde till att jag kunde transkribera intervjuerna utan att tappa innehåll som var av stor vikt för 

uppsatsen. I analysarbetet av de transkriberade intervjuerna letade jag framförallt efter 

skillnader och likheter i svaren. Men även efter svar som stack ut och som var extra 

intressanta att analysera. Frågorna på intervjun kan lätt kopplas till mina frågeställningar i 

uppsatsen. Där den första delen av intervjun handlade om frågor kring kontroversiella frågor. 

Den andra delen av intervjun handlade om hur mycket elever lär sig genom diskussionen av 

kontroversiella frågor. Den tredje delen handlade om vissa konflikterande roller som läraren 

innehar. Den tydliga kopplingen mellan frågeställningarna i uppsatsen och frågorna i 

intervjun gjorde att jag kunde dela upp respondenternas svar i ett sammanfattat material. Detta 

sammanfattade material gav en god överblick över hur respondenterna svarade och gjorde det 

lätt att analysera.67 Genom den tydliga kopplingen mellan uppsatsens frågeställningar och 

intervjufrågor samt det sammanfattade transkriberade materialet fick jag fram en positiv 

resultatvaliditet; det blev enkelt för mig att undersöka det jag faktiskt ville undersöka. 

Reliabiliteten i uppsatsen anser jag inte vara lika hög. Visserligen gav lärarna mycket exempel 

på hur de hantera kontroversiella frågor, hur de definiera kontroversiella frågor, hur de 

hantera värdegrundskonflikten och så vidare. Dessa exempel ger material som kan användas 

för att besvara frågeställningarna men samtidigt är materialet till viss del tolkningsbart.68  

  

                                                   
67	Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012 s. 270-271.	
68	Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012 s. 57-60.	
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6. Analys	av	lärarnas	utsagor	
 

I följande kapitel kommer jag att besvara mina frågeställningar genom att redovisa mitt 

resultat och samtidigt analysera det. Jag kommer här att använda fiktiva namn på mina 

intervjusubjekt. Namnen jag använder är följande: Madeleine, Carl, Victoria och Silvia. Inget 

av namnen är bundna till ett speciellt kön.  

 

6.1	”Det	är	människorna	som	är	grejen”	–	om	definitionen	av	kontroversiella	

frågor	

 

I teorikapitlet kom jag fram till en bred definition av vad som är en kontroversiell fråga. 

Denna breda definition leder till att samhällskunskapslärare måste ta ställning till vilka frågor 

som bör hanteras som kontroversiella.69 Därför ska vi här först redovisa hur de intervjuade 

lärarna definierar kontroversiella frågor och hur stor påverkan eleverna har i att kunna 

definiera vad som är en kontroversiell fråga. För Madeleine handlar kontroversiella frågor om 

samhällsnormer. När det framkommer åsikter som går på tvärs mot dessa normer uppstår 

kontroverser. Här kan det även uppstå en krock i vad Madeleine ser som en kontroversiell 

fråga mot vad eleverna ser som en kontroversiell fråga. Hon påpekar att hon ibland försöker 

provocera fram en diskussion genom att ta upp, vad hon anser vara, en kontroversiell fråga 

där responsen från eleverna dock uteblir. Detta leder oss in i hur stor roll hon anser att 

eleverna kan spela i att definiera kontroversiella frågor. Här kommer hon in på att hon inte 

anser att hon helt själv kan avgöra vad som är en kontroversiell fråga. Detta då det så starkt 

beror på elevernas reaktioner som exemplet ovan visar. Å andra sidan kan eleverna även 

reagera starkt på vissa frågor som hon inte alls tyckte var kontroversiella men som blir det i 

elevernas ögon. För Madeleine spelar alltså eleverna stor roll i att definiera vad som är en 

kontroversiell fråga.  

 

Carl ser kontroversiella frågor som en fråga som kan uppfattas som känslig för vissa 

människor och som kan kränka någon eller göra att någon tar illa vid sig. Carl upplever att 

eleverna inte har mycket att säga till om i vad som är en känslig fråga. Detta då det är han 

                                                   
69	Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 13.	
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som bestämmer vad klassen håller på med och därför är det enligt honom han själv som äger 

definitionen av kontroversiella frågor.  

 

För Silvia blir den kontroversiella frågan en fråga som påverkar, är känslig och berör 

eleverna. Vidare ser hon att kontroversiella frågor är frågor där människor tycker någonting. I 

sitt resonemang kring vilken makt eleverna har att definiera vad som är en kontroversiell 

fråga kommer Silvia in på att eleverna har större makt än vad man själv tror som lärare. Detta 

då eleverna väldigt tydligt kan visa vad som är en kontroversiell fråga. Som exempel nämner 

hon att skolan hade bjudit in en föreläsare som nämnde ett begrepp kring religion som inte var 

lämpligt vilket ledde till att vissa elever valde att gå ut från klassrummet då de blev upprörda 

och kände sig kränkta. Det behöver dock inte vara manifestationer av det slaget utan kan 

också yttra sig genom att elever säger att dom tycker att det ena eller det andra är en 

kontroversiell fråga. Detta ser vi i ett svar som Carl ger där han påpekar att han aldrig kan 

veta om eller när en fråga kan uppfattas som kontroversiellt och detta gör att han är väldigt 

medveten om hur han tar upp frågor i klassrummet. Elever kan alltså genom sin blotta närvaro 

i klassrummet utöva makt över definitionen av en kontroversiell fråga. Carl som tidigare 

påpekat att han anser att elever inte har mycket att säga till om i vad som är en kontroversiell 

fråga blir dock indirekt påverkad av eleverna och känner att han inte kan prata om 

kontroversiella frågor exakt hur som helst. Det resonemanget som Carl gav här ovan kring att 

han äger definitionen av kontroversiella frågor hänger alltså inte ihop.  

 

Detta resonemang är också något som Victoria är inne på. Att elever har makt i vad de vill 

säga i till exempel diskussioner. Om eleverna inte vill behöver de aldrig blotta sina åsikter 

förrän läraren kräver det. Genom detta kan eleverna påverka vad som är en kontroversiell 

fråga. Sedan konstaterar hon dock också att läraren alltid har den slutgiltiga makten och kan, 

om man så önskar, välja att inte behandla frågor som kontroversiella även om eleverna tycker 

att de är det. Det handlar här om att lärare och eleverna hela tiden, direkt eller indirekt, ingår i 

en slags förhandling om vad som skall tas upp till diskussion. Detta är en svår förhandling 

som präglas av ett dilemma. Lärarens uppgift är att ta upp samhällsfrågor som eleverna både 

skall få kunskap om men också kunna förhålla sig till, oavsett om eleverna är intresserade av 

ämnet eller inte. Denna uppgift är en demokratisk sådan. Läraren kan inte endast utgå från det 

eleverna tycker är intressant just nu då det finns en risk att det leder till att eleverna inte får 

öva sig i att förhålla sig till frågor som påverkar deras liv, de riskerar att bli passiva betraktare 

av det som händer i samhället. Det handlar om att fostra demokratiskt deltagande. Samtidigt, 
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vilket är ett resonemang som vi känner igen från teorikapitlet, säger Habermas att en verklig 

demokratisk delaktighet bygger på att deltagaren är med frivilligt. Detta betyder att läraren 

även måste vara lyhörd för vad eleverna vill diskutera och ta upp. Annars blir lärarens 

bestämmelser kring vad som ska diskuteras och vad som är en kontroversiell fråga lag. Vilket 

i sin tur kan leda till att eleverna ser diskussioner av kontroversiella frågor som tråkigt då inte 

deras intressen får framträda, detta skulle få en negativ påverkan på deras demokratiska 

engagemang. Det är viktigt att elevernas inlägg inte på förhand anses vara orelevanta. 

Elevernas påverkan i att definiera vad som är en kontroversiell frågor är alltså högst relevant 

och viktig.70 Utifrån de ovan redovisade exemplen kan vi se att detta också sker, även om 

respondenterna inte alltid ser det själva. Samtidigt lämnar läraren sig själv och eleverna 

sårbara här. En för stark öppenhet mot vad som är en kontroversiell fråga kan visa sig skapa 

angrepp mot demokratin vilket kan leda till att läraren måste omvärdera sin tillåtande 

attityd.71 

 

I sin definition av kontroversiella frågor tar Victoria även fasta på att det är en fråga där 

människor har olika uppfattningar och att det kan vara polariserat mellan dessa uppfattningar 

och att frågor väcker starka känslor. För henne handlar det mycket om att det måste beröra 

och drabba individer. Som exempel nämner hon att det inte blir lika kontroversiellt att 

diskuterar om vi ska ha hög eller låg skatt. Visserligen tycker människor något i frågan men 

det är ingen som är antingen hög eller låg skatt. Det är ingen som personligen kan känna sig 

kränkt i frågan.  

 

I svaren som respondenterna ger kring hur de skulle definiera en kontroversiell fråga ser vi att 

de ryms i definitionen som har ställts upp. Det intressanta att uppmärksamma här är att vi i 

alla definitioner av kontroversiella frågor återfinner den mänskliga aspekten. Det vill säga att 

respondenterna ser att det är människor man har att göra med. Detta får konsekvenser för hur 

kontroversiella frågor hanteras. Att skapa lärande och att uppnå demokratiuppdraget är alltid 

förbundet med mänskliga relationer, detta leder till att värderingsfrågor alltid blir viktiga. Hur 

värderar jag denna fråga? Ser jag den som en fråga som kan påverka människor till en sådan 

grad att den bör klassas som kontroversiell? Vilket i sin tur påverkar hur läraren hanterar den. 

Här återfinns ett etiskt ansvar som läraren har i varje diskursiv situation. Om detta ansvar inte 

                                                   
70	Liljestrand 2015 s. 138-139. 
71	Öst 2015 s. 99. 
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uppmärksammas finns det en risk att det försvinner i den teoretiska diskussionen om 

deliberationens goda effekter. Den konkreta eleven glöms bort. Det etiska ansvaret finns hela 

tiden med i den diskursiva situationen. Dialog och diskussion innebär att förhålla sig till 

konkreta människor. Detta lägger ett ansvar på oss att faktiskt lyssna, svara och samtidigt ta in 

den andres känslor.72  

 

6.2	”Jag	kan	ju	inte	sätta	F	för	att	den	har	fel	åsikt”	–	om	hanteringen	av	

kontroversiella	frågor	

 

Det som ska undersökas här är hur samhällskunskapslärare som intervjuades i denna uppsats 

hanterar kontroversiella frågor i klassrummet. En första likhet som återfanns hos alla 

respondenter är att man har en väldigt tillåtande attityd gentemot kontroversiella frågor. Ingen 

av dem har låtit bli att ta upp en kontroversiell fråga. Detta är positivt utifrån teorierna om 

deliberativa samtal och Baumans goda dialog. Samtidigt påpekar tre av de intervjuade lärarna, 

Madeleine, Silvia och Carl, att man hela tiden måste ha en beredskap kring att en del 

kontroversiella frågor kan uppfattas som särskilt jobbiga och känsliga. Detta är dock samtidigt 

ingen grund för dem att inte ta upp det, tvärtom har vi sett att detta är bevis på att eleverna blir 

engagerade och lär sig något genom diskussionen av kontroversiella frågor.73 Silvias 

resonemang kring att lärare måste ha en beredskap i diskussionen av kontroversiella frågor tar 

oss tillbaka till den mänskliga aspekten. Hon påpekar att hon försöker få så många elever som 

möjligt att prata men att det är svårt då hon inte vill avkräva någon en åsikt. Hon vill inte peka 

ut en elev som tvunget ska säga något i diskussionen och då kanske riskera att ensam behöva 

stå för en åsikt. I detta ”skydd av eleverna” riskerar man att diskussionen kring 

kontroversiella frågor blir lidande. Det kan bli så att elever håller inne med sina åsikter i 

diskussioner och då läraren inte är beredd att tvinga fram dem blir diskussionen ensidig och 

inte tillräckligt många åsikter får höras så att varken ett deliberativt samtal eller en god dialog 

uppstår. Samtidigt är denna medvetenhet om elevernas identitet något positivt då läraren, som 

påpekats i teorikapitlet, har ett uppdrag att reflektera över hur lektionen relatera till eleverna 

och deras sätt att vara på. Bara då denna medvetenhet om eleverna finns kan läraren se till att 

diskussioner faktiskt leder till lärande och ett utmanande i elevernas åsikter.74 Att veta vem vi 

                                                   
72	Igland & Dysthe 2007 s. 111. 
73	Öst 2015 s. 99.	
74	Ljunggren 2015 s. 28-30.	
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är i förhållandet till ”den andre” är viktigt för eleverna. Vi blir först någon i mötet med ”den 

andre”.75 Läraren är en oerhört viktig del i detta då det här finns en möjlighet att systematisk 

bygga upp eleven som en individ som kan lära sig.76 Här i ligger dock ett dilemma som är 

svår att lösa. Lärarens medvetenhet om elevernas identitet och skydd av denna är positivt för 

elevernas utveckling. Samtidigt som det, i alla fall utifrån tanken om det deliberativa samtalet 

och den goda dialogen, måste framkomma olika röster för att perspektivtagande och lärande 

ska kunna uppstå. 

 

6.2.1	Om	den	nyanserade	diskussionens	dilemma	

 

En annan aspekt som alla fyra respondenter delade var att de i hanteringen av kontroversiella 

frågor ville vara där för att nyansera diskussionen. Detta kan ur både Baumans synpunkt och 

det deliberativa samtalets synpunkt vara positivt, då en nyansering kan leda till att så många 

olika ståndpunkter som möjligt framkommer. Här påpekade alla lärare att man därför gärna 

diskuterar kontroversiella frågor i klassrummet. Alla fyra lärare kände att de här kunde göra 

ett bra jobb att visa för eleverna att det går att se saker ur olika perspektiv. Alla fyra lärare 

kunde även tänka sig att starkt ta ställning för eller emot någonting för att till exempel väga 

upp en diskussion. Samtidigt som respondenterna ansåg att en nyanserad diskussion kring 

kontroversiella frågor var viktig var de inte överens om ifall läraren kan vara helt neutral i 

hanteringen av kontroversiella frågor. Tre lärare, Madeleine, Silvia och Victoria, ansåg att 

läraren skulle sträva efter att vara neutral men påpekade att det inte fullt ut gick att uppnå. 

Carl ansåg att han i sin undervisning kunde vara helt neutral. Madeleine påpekade att redan 

hennes varande som lärare bär på en massa innehåll som leder till att man inte kan vara 

neutral. Så fort läraren kliver in i klassrummet är hen inte längre neutral menar hon. I mötet 

med eleverna ser hon att relationer skapas som blir avgörande och som gör att läraren tappar 

det neutrala. Hon pratar med eleverna om icke skolrelaterade saker och formar därigenom en 

stark relation. Detta resonemang känner vi igen från teorikapitlet där Ljunggren, Öst & 

Englund kommer fram till att läraren i sig redan bär på en del, inte nödvändigtvis negativt, 

bagage. Detta gör att rollen som objektiv förmedlare blir svår.77 Samtidigt är det viktigt att 

den som bär på en sådan makt är medveten om sitt ansvar att sträva efter neutralitet.78  

                                                   
75	Dysthe 1996 s. 63. 	
76	Dysthe 1996 s. 228. 
77	Ljunggren, Öst & Englund 2015 s. 16.	
78	Igland & Dysthe 2007 s. 105.	
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Diskussionen kring att vara nyanserad ledde i vissa av intervjuerna också in på hur lärarna 

hanterade antidemokratiska åsikter som framkommer i diskussionen av kontroversiella frågor. 

Här hade framförallt Madeleine och Victoria intressanta resonemang och infallsvinklar. I sin 

strävan att vara nyanserad påpekade Madeleine att hon bemöter antidemokratiska åsikter men 

att hon samtidigt tycker att hon inte vill sätta stopp för åsikterna. Även Victoria säger att hon 

skulle bemöta antidemokratiska åsikter samtidigt som hon inte vill förbjuda dessa åsikter. För 

henne handlar det om att sprida kunskap som dödar den typen av åsikter. I sitt försvar av 

demokrati återfinns de båda i det deliberativa synsättet. I detta synsätt är det viktigt att det 

finns vissa överenskomna värden som vi ska förhålla oss till och varifrån diskussionerna ska 

ta sin utgångspunkt.79 I skolans fall blir demokrati ett av dessa värden. När lärarna sedan dock 

tillåter antidemokratiska åsikter att ta plats i klassrummet rör man sig mer åt Baumans tankar 

om den goda dialogen. Att tillåta elever att yttra antidemokratiska åsikter skulle kunna leda 

till att vi bryter oss ut från våra ekokammare.80 Att nå fram till överenskomna värden så som 

demokrati är här ointressant. Vidare påpekar Bauman att den goda dialogen alltid har en 

överhängande risk att inte nå någon framgång.81 Denna risk uppkommer just i det momentet 

när respondenterna tillåter antidemokratiska åsikter att framträda. De måste vara duktiga på 

att diskutera emot den antidemokratiska åsikten. Att tillåta att den får höras kan dock också 

tolkas av eleverna som en acceptans för antidemokratiska åsikter.82 Ett misslyckande i 

diskussionen skulle försvaga lärarens status som demokratins försvarare. Denna risk för 

misslyckande är dock viktig för Bauman då det samtidigt finns ett gynnsamt tillfälle att 

lyckas. Ett lyckat bemötande av antidemokratiska åsikter skulle få oerhört goda konsekvenser, 

det skulle berika eleverna och ge dem nya strategier att tackla antidemokratiska åsikter. 

Victorias mål att ge eleverna kunskap för att kunna döda dessa åsikter skulle här, genom 

Baumans dialog, vara uppfyllt.83  

 

Här går det att hitta ett dilemma som återfinns i lärarnas strävan att tillåta elever att uttrycka 

antidemokratiska åsikter och i Baumans goda dialog. Denna strävan och den goda dialogen 

behöver demokrati för att kunna tillåta antidemokratiska åsikter. Hur kan lärarna och Bauman 

                                                   
79	Ljunggren 2007 s. 210.	
80	UR, UR Samtiden – Kosmopolitism, modernism och judendom, Björn Wiman möter Zygmunt Bauman, 2016, 
elektronisk resurs.	
81	Sveriges radio P1, Filosofiska rummet, Bauman, Sennett och dialogens konst, 2015, elektronisk resurs.	
82	Englund 2015 s. 194-197.	
83	Sveriges radio P1, Filosofiska rummet, Bauman, Sennett och dialogens konst, 2015, elektronisk resurs.	
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försvara att antidemokratiska åsikter får framträda? Samma åsikter som skulle kunna rubba 

institutionen som ska försvaras. Om angreppen lyckas skulle Baumans goda dialog få starka 

begränsningar. Den goda dialogen och lärarnas tillåtande attityd är bara möjlig i en demokrati 

med yttrandefrihet. För att lösa detta dilemma tänker sig Bauman här att institutioner, som 

skolan, blir viktiga för att hålla stånd mot dessa angrepp. Med starkt institutionellt stöd i 

ryggen kan läraren både tillåta antidemokratiska åsikter och bemöta dessa.84 Detta är också 

något vi återfinner i intervjuerna med Madeleine och Victoria. Båda pekar på att de i sin 

tillåtelse och i sitt bemötande av antidemokratiska åsikter har ett starkt lagstöd som gör att de 

känner sig trygga och gärna tar diskussionen då de är övertygade om att den kommer att 

lyckas.  

 

6.2.2	Kunskapens	makt?	

 

Någonting som alla respondenter tyckte var viktigt är att eleverna ska ha goda faktakunskaper 

kring kontroversiella frågor. Victoria uttryckte att hon i diskussioner av kontroversiella frågor 

inte vill ha ”lågt tjafs” som grundar sig på fördomar och stereotyper. En risk som finns här är 

att denna strävan efter faktakunskaper leder till att de kontroversiella frågorna inte får den 

politiska dimensionen utan bara en slags kunskapsroll. De kontroversiella frågorna kan inte 

avgöras genom mer och bättre kunskap. Om kontroversiella frågor reduceras till att vara 

kunskapsfrågor finns det en risk att diskussionerna om dem inte får den lärande och 

demokratiska effekten som omnämndes i teorikapitlet. Fokus på kunskap kan också leda till 

att lärare inte värderar att eleverna har starka och skilda åsikter. Detta genom att vikt läggs vid 

att eleverna ska visa kunskap i frågorna och därigenom utveckla generella och neutrala 

åsikter. Att kräva av eleverna att de ska vara nyanserade är ett symptom på detta. Skolan vill 

att eleverna hellre ska se ”allas perspektiv” än att eleverna innehar specifika och värderande 

åsikter.85 Eleverna har här väldigt lite makt att bryta detta. Att inte följa kraven för nyanserat 

skulle innebära ett lägre betyg.86 Madeleine poängterade här att eleverna kan vara nyanserade 

utifrån sina egna åsikter. Hon påpekar att det är viktigt att eleven vet vad hen tycker för att 

goda diskussioner ska kunna föras i klassrummet. Kunskap och det nyanserade är alltså en del 

i diskussionen av kontroversiella frågor. Men inte en tillräcklig del; den politiska dimensionen 

                                                   
84	Sveriges radio P1, Filosofiska rummet, Bauman, Sennett och dialogens konst, 2015, elektronisk resurs.	
85	Tryggvason 2015 s. 61-62.  
86	Hultin 2007 s. 325.	
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som ska återfinnas i klassrummet när kontroversiella frågor diskuteras är viktig. Mötet mellan 

olika åsikter är något som föregår demokrati och blir därför av stor betydelse.87 
 

6.2.3	Om	enighet		

 

Något mer som alla respondenter var överens om i hanteringen av kontroversiella frågor var 

att ingen ville sträva efter att nå enighet i diskussioner av kontroversiella frågor. Tvärtom var 

det positivt att eleverna har olika åsikter och att dessa också uttrycks. Madeleine uttryckte att 

det ska skava lite i diskussionerna kring kontroversiella frågor för att eleverna då minns mer. 

Denna icke strävan efter enighet är ur både den goda dialogens och det deliberativa samtalets 

synpunkt något positivt. Victoria påpekade här dock att hon strävar efter en enighet när det 

gäller vad eleverna ska tycka kring alla människors lika värde och det demokratiska 

uppdraget. Här befinner hon sig inom ramen för det deliberativa samtalet där hon ser vissa 

värden som klassen ska enas om och utgå ifrån.88 Intressant att nämna här är att 

respondenterna samtidigt inte aktivt strävade efter att få fram olikheter eller motsättningar i 

klassrummet. Till exempel sa alla lärare förutom Carl att de inte vill peka på elever och tvinga 

dem att föra fram en åsikt, trots att detta kanske skulle leda till att olika röster hörs och en 

bättre diskussion uppstår. Här befinner sig de tre respondenterna i ett slags gränsland mellan 

utgångspunkten för deliberativa samtal och den goda dialogen. En lärare uttryckte dock att 

hon genom debattövningar ibland kan säga åt grupper av elever vad de ska tycka för att sedan 

låta dessa diskutera utifrån skilda åsikter. Här framkommer återigen lärarens makt i att sätta 

agendan för den diskursiva situationens möjlighet att lyckas.89 Och därmed framkommer 

också lärarens ansvar att se till att en positiv effekt uppstår. Görs dessa debattövningar på ett 

bra sätt närmar sig läraren här tanken om den goda dialogen.90 

 

 

                                                   
87	Tryggvason 2015 s. 63.	
88	Ljunggren 2007 s. 210.	
89	Hultin 2007 s. 321-326.	
90	De Querol, Zygmunt Bauman: ”Social media are a trap”, 2016, elektronisk resurs.	
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6.3	”	…för	då	även	om	dom	inte	är	med	mig	så	är	dom	i	alla	fall	emot	mig.”	–	om	

lärarnas	strategier	för	att	säkerställa	att	lärande	och	utmaning	i	elevernas	åsikter	

uppstår	

 

Här ovan etablerades att alla respondenter tar upp kontroversiella frågor och att man inte 

undviker några frågor. Detta är dock inte tillräckligt utan vi måste även se vad för strategier 

som används för att se till att diskussionen av kontroversiella frågor faktiskt leder till lärande 

och att eleverna utmanas i sina åsikter. Detta är något jag delvis har varit inne på men ska 

utveckla här.  

 

Återigen är den mänskliga aspekten i fokus. Att eleverna ska känna att skolan är en trygg 

plats är ett genomgående tema i diskussionerna kring lärarnas strategier. Tre av lärarna 

påpekar hur viktigt det är att de känner klassen och ifall eleverna är trygga med varandra. En 

trygg klass är viktig för att eleverna ska våga säga sin åsikt i diskussioner kring 

kontroversiella frågor. Vidare påpekar alla respondenter att man inte skulle låta klasserna 

diskutera de mest kontroversiella frågorna direkt i ettan i september då de här märker en 

tydlig skillnad mellan början av ettan och slutet av ettan i hur villiga eleverna är att diskutera. 

Respondenterna nämnde också andra svårigheter som kunde förhindra att god diskussion 

uppstod i klassrummet. En sådan svårighet kunde vara att det i vissa av klasserna fanns 

väldigt dominanta elever som hördes mycket i diskussioner. Detta gjorde att många andra 

elever inte vågade yttra sin åsikt. Victoria påpekade att det både som elev och som lärare lätt 

kan bli så att man tar de dominanta elevernas ord som en slags sanning. Att tanken då blir att 

alla i klassen tycker så trots att bara fyra av trettio har yttrat något. Själva tanken med 

diskussion kring kontroversiella frågor är att så många olika åsikter som möjligt ska 

framträda. Victoria påpekar hur viktigt ansvar läraren har för att uppnå detta. Detta ansvar och 

diskussionen kring det är något som känns igen från teorikapitlet.91 Hur ser lärarna då till att 

så faktiskt sker och att ansvaret uppnås? En strategi som alla respondenter nämner är att 

eleverna ska diskutera i smågrupper. Här är förhoppningen att de tysta eleverna vågar säga sin 

åsikt och att det därigenom framkommer olika åsikter vilket leder till en bättre diskussion och 

till lärande. Madeleine påpekar dock vilka svårigheter det finns med smågrupper då även 

dessa inte är en garanti för att diskussionen blir god. Hon påpekar att det för läraren är 

                                                   
91	Hultin 2007 s. 321-326.	
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omöjligt att lyssna på alla grupper samtidigt vilket gör att hon inte kan veta om det faktiskt är 

så att alla pratar och säger sin åsikt. Här finns alltså en problematik. Läraren möter svårigheter 

i att olika åsikter inte framträder i helklass. Detta leder till att läraren i diskussioner väljer att 

låta eleverna forma smågrupper vilket i sig dock betyder att det finns en risk att eleverna 

utsätts för ännu färre åsikter då antalet deltagare i diskussionen är begränsat och det inte alltid 

är säkert att alla i gruppen säger sin åsikt. Silvia nämner en enkel strategi som kan tackla 

detta. Efter att grupperna har fört sina interna diskussioner låter hon eleverna bilda 

tvärgrupper så att de tar med sig olika synpunkter och åsikter från en grupp till en annan.  

 

6.3.1	Om	trygghetens	negativa	och	positiva	följder	

 

En liknande strategi som smågrupper som alla respondenter var inne på är att låta eleverna 

diskutera i halvklass eller ha seminarier där eleverna får diskutera. Här kan läraren lättare 

styra diskussionen och också tvinga fram olika åsikter hos eleverna. Ett intressant resonemang 

som kan lyftas fram här är det som Silvia nämner. När hon placerar eleverna i 

seminariegrupper ser hon till att eleverna hamnar i trygga grupper där hon vet att det inte blir 

för starkt motstånd och påhopp. Detta för att hon vill vara säker på att alla elever ska känna att 

de utan hinder kan diskutera och säga något. Silvia påpekar att det primära målet här inte är 

att olika åsikter ska framkomma; utan att åsikter ska framkomma. Detta för att hon ska kunna 

betygsätta eleverna och vad de har sagt. Här visas den tydliga svårigheten som framkommer i 

lärarens praktiska vardag. Att sätta elever i grupper där man vet att starkt olika åsikter kan 

framkomma och en god dialog, så som Bauman beskriver den, kan uppstå riskerar dock att 

leda till att vissa elever inte säger något, vilket ger en svårighet i betygsättningen. Detta är 

bara en av många konflikterande uppdrag som läraren har. Det är enkelt att se att Silvias 

strategi går emot både tanken om deliberativa samtal och den goda dialogen.92 Det som dock 

återfinns här är återigen den mänskliga aspekten. Att eleverna ska känna sig trygga i 

klassrummet, grupper, seminarier med mera är något som de andra respondenterna är inne på. 

Läraren är en avgörande faktor för att eleverna kan känna sig trygga på skolan. För att lyckas 

med detta måste läraren bygga upp en samhörighet där eleverna kan identifiera sig med 

varandra. Denna identifikation leder till att eleverna är mindre benägna att såra varandra då de 

känner igen sig i varandra. De blir någon i förhållande till ”den andre”.93 Återigen står läraren 

                                                   
92	Huisjen, Life in the Interregnum, 2014, elektronisk resurs.	
93	Hultin i Englund s. 330-331. 
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här inför ett dilemma som leder till konflikterande uppdrag. Det finns en risk att strävan att 

skapa trygghet går för långt så att eleverna till slut inte utsätts för någonting som skulle kunna 

bryta deras trygga rum. Baumans rädslor för ekokammare och spegelsalar uppstår här i 

klassrummet.94 Å andra sidan finns det dock också en risk att strävan efter den goda dialogen 

går för långt så att eleverna känner sig otrygga och utsatta i lärarens klassrum. Det i sig hade 

också varit fatalt då ett tryggt diskursivt rum, utifrån tanken om det deliberativa samtalet, är 

en viktig utgångspunkt för att kunna diskutera kontroversiella frågor.95 

 

6.3.2	Om	diskussionens	effekt	

 

Att få fram diskussioner som har potential att skapa ett lärande och potentiellt hjälper läraren 

att uppnå det demokratiska uppdraget är alltså oerhört svårt. Även om läraren lyckas med 

detta står hen snabbt inför nästa svårighet. Hur vet läraren att eleverna genom diskussion om 

kontroversiella frågor har lärt sig något och blivit mer demokratiska medborgare? Det tunga 

svaret som alla respondenter först gav var att detta är en omöjlighet. Läraren kan aldrig veta 

om lärande har uppstått, men vill gärna tro att så är fallet. Efter att lärarna lite uppgivet 

konstaterade den ovan nämnda omöjligheten kom de efter lite resonemang dock fram till att 

de nog har en större möjlighet att se en utveckling hos eleverna än de själva först trodde. 

Detta kan vara allt från att man kan se en utveckling mellan ettan och trean till små personliga 

samtal som man har med enskilda elever. Silvia nämnde att elever ibland har kommit fram till 

henne efter en lektion för att säga att de nu förstår en viss fråga bättre än de gjorde innan. Hon 

nämnde även som strategi att hon vid skriftliga examinationer alltid ber eleverna att referera 

tillbaka till två relevanta lektioner där klassen tillsammans förde en diskussion. Både Carl och 

Madeleine påpekade även att de ändå är rätt duktiga på att märka ifall de har klassen med sig 

eller inte, vilket är en indikator på ifall diskussionerna om kontroversiella frågor har gett 

effekt.  

 

 

 

                                                   
94	UR, UR Samtiden – Kosmopolitism, modernism och judendom, Björn Wiman möter Zygmunt Bauman, 2016, 
elektronisk resurs.	
95	Ljunggren 2007 s. 210.	
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6.4	”Ja	dom	får	gärna	bli	bättre	människor”	–	om	värdegrundskonflikter		

 

I analysen här ovan har vi redan varit inne på värdegrundskonflikter och sett hur lärarna 

hantera dessa. Detta är något vi ska utveckla här nedanför. Värdegrundskonflikten som jag 

refererar till här nedan känner vi igen från bakgrundskapitlet och uppkommer i hanteringen av 

kontroversiella frågor. Utifrån läroplanen ska läraren nämligen både respektera elevernas 

åsikter samtidigt som det fostrande uppdraget innebär att eleverna även ska utmanas i sina 

åsikter.96  

 

Innan vi diskuterar den ovan nämnda värdegrundskonflikten måste vi etablera ifall lärarna 

håller med om att den finns. Tre av fyra lärare såg att en sådan konflikt fanns. Bara Carl såg 

inte en sådan konflikt. Han tyckte inte att det finns värden och normer som hänger över 

honom och som han måste förhålla sig till och förmedla till eleverna. Här kliver han ur 

tankarna om det deliberativa samtalet och att det måste finnas gemensamma värden som 

deltagarna i en deliberation måste vara överens om.97 Som en första reaktion på detta skulle 

man kunna tänka att Carl inte ser att det till exempel finns ett demokratiuppdrag. En sådan 

analys vore dock felaktigt då Carl i andra delar av intervjun visar att han förhåller sig till 

skolans demokratiuppdrag. Här kliver han alltså tillbaka in i tankarna om det deliberativa 

samtalet. Detta kan tolkas som att han antingen inte har reflekterat över hur skolans uppdrag 

påverkar honom i hans lärargärning eller att han ser uppdraget som så självklart att han inte 

reflekterat över det så mycket som de andra respondenterna.  

 

6.4.1	Om	att	hantera	en	värdegrundskonflikt	

 

De andra tre lärarna såg dock att en värdekonflikt fanns i hanteringen av kontroversiella 

frågor. I diskussionen kring detta framkom dock att alla tre tyckte att konflikten inte är så 

framträdande eller problematisk. Varför detta var fallet återfinns i lärarnas sätt att utmana 

eleverna i deras åsikter och sätt att tänka. Detta gjordes på ett sätt som här kan beskrivas som 

”lagom”. Alla tre lärare var eniga om att en positiv strategi var att be eleverna att hela tiden 

förklara varför de tycker som de tycker. Att hela tiden be eleverna att ha argument och fakta 

                                                   
96	Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011 s. 9-12.	
97	Englund 2007. 155-156.	
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för sina åsikter. En problematik som uppstår här är dock återigen lärarens makt och ansvar. 

Både Silvia och Victoria påpekar att elevernas argument och fakta som de ska grunda sina 

åsikter och värderingar i till stor del faktiskt kommer från lärarna. I sin roll som förmedlare av 

kunskap och härskare över den diskursiva situationen spelar läraren en avgörande roll över 

vad som förmedlas och vad som får framkomma. Läraren har alltså stor makt att bestämma 

vilka gemensamma värden det deliberativa samtalet ska utgå ifrån, eller om deliberationen 

sker mer fritt och därmed närmar sig Baumans goda dialog.98 Att bli ombedd att förklara och 

ha kunskap bakom vad man tycker är i sig alltså en utmaning av elevernas åsikter samtidigt 

som deras åsikter inte för starkt angrips och ifrågasätts.  

 

Madeleine och Victoria sa även att de gärna provocerar eleverna och kan tänka sig att gå 

utanför demokratiuppdraget för att göra detta. Genom detta tyckte de att de uppnådde en 

utmaning i elevernas åsikter. Men även detta gjordes på en ”lagom nivå” då lärarna i 

efterhand var väldigt tydliga med eleverna att ”jag tycker ju inte såhär egentligen”. Madeleine 

nämnde även att eleverna kan vara duktiga på att utmana varandra och att läraren här har ett 

viktigt uppdrag att se till att eleverna inte ”går för långt”. Här tar hon alltså tydlig ställning för 

att elevens åsikter och identitet ska skyddas. Återigen kommer vi in på den mänskliga 

aspekten. Detta är också något som Victoria och Silvia är inne på. I diskussionen av 

kontroversiella frågor relaterade Silvia åsikterna som framkom tillbaka till eleverna. När till 

exempel någon elev yttrade en åsikt påtalade hon att det i klassrummet kan finnas andra 

individer som inte nödvändigtvis håller med det som precis har sagts och som kanske också 

tar illa upp av det som har sagts. Victoria kommer här in på att diskussioner av och om 

kontroversiella frågor är svåra då det hela tiden relaterar till människorna i klassrummet, de 

kan bli sårade, kränkta och så vidare. Samtidigt är detta fokus på eleverna dock också oerhört 

viktig. Läraren har en uppgift att reflektera över hur undervisningens innehåll relaterar till 

eleverna. Bara genom det kan läraren på riktigt ”se eleven” och vem denne är. En sådan 

reflektion kan hjälpa läraren att lösa värdekonflikten. Om läraren vet om hur till exempel 

diskussionen om kontroversiella frågor relatera till eleverna kan hen ha kunskap om hur 

eleverna kommer att reagerar. Elevernas identitet och åsikter kan integreras i diskussionen.99  

 

                                                   
98	Hultin 2007 s. 321-326.	
99	Ljunggren 2015 s. 28-29. 
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I denna analys av lärarnas agerande visas hur de integrerar eleverna. Analysen visar även att 

endast läraren inte är tillräcklig för att skapa lärande och uppfylla det demokratiska uppdraget. 

Som visat i teorikapitlet är tankarna utifrån det sociokulturella perspektivet att elevernas 

diskussioner sinsemellan är avgörande. Eleverna får genom diskussioner med varandra en 

insikt om vilka de själva är. Genom att eleven relateras till ”den andre” lär hen känna sig 

själv. Det är också här mening och förståelse uppstår, som ju är en förutsättning för att eleven 

ska kunna lära sig något och utmanas i sina åsikter. En elev själv skapar inte mening utan det 

är eleverna tillsammans som skapar mening och förståelse, genom aktiv respons och 

återkoppling. Respons och förståelse kan inte existera utan varandra. Eleverna ger responsen 

utifrån sin identitet och sina åsikter. Diskussionen av kontroversiella frågor binder samman 

eleverna, samtidigt som eleverna får möjlighet att existera ”som sig själv”. Det är här det går 

att hitta en lösning på värdekonflikten. Genom att eleverna tillsammans skapar mening och 

förståelse i diskussionen av kontroversiella frågor uppstår utmaningen av deras åsikter. 

Samtidigt som eleverna dock behöver varandra för att denna mening och förståelse, och 

därmed utmaningen, uppstår. I detta uppstår individens och åsiktens bevarande.100 Läraren 

blir här avgörande för att möjliggöra detta. Genom att skapa undervisning där eleven genom 

interaktion med andra elever kan svara mot sig själv och samtidigt får möjlighet att förändras 

utplånas inte skillnaderna mellan eleverna.101 I analysen här ovan visas att respondenterna 

starkt förhåller sig till det deliberativa samtalet. Lärarna har satt upp gemensamma värden; 

demokrati, elevernas trygghet, utmaning på en lagom nivå, att eleverna ska få vara som de är 

och så vidare. Bauman skulle här invända att eleverna behöver en radikalare utmaning i sina 

åsikter. Denna mer radikala utmaning blir för Bauman viktig så att eleverna på riktigt förstår 

”den andre” och för att läraren ska kunna uppfylla sitt demokratiuppdrag och kunna utmana 

elevens åsikter. Den förståelse som uppstår för eleverna i analysen här ovan är inte tillräcklig, 

vi är kvar i våra ekokammare. Den ovan beskrivna viktigheten i att bevara en känsla för vilka 

vi är återfinns inte hos Bauman. Han kräver en radikal förändring av vår känsla för vilka vi är. 

Den goda dialogen i klassrummet bör leda till att vi inte längre känner igen oss själva. Först 

då har eleverna på riktigt utmanats i sina åsikter, först då uppfyller läraren sin plikt att utbilda 

samhällsmedborgare och demokrater.102  

 

                                                   
100	Dysthe 1996 s. 63-66. 
101	Ljunggren 2015 s. 29. 
102	Sveriges radio P1, Filosofiska rummet, Bauman, Sennett och dialogens konst, 2015, elektronisk resurs.	
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6.4.2	Om	synen	på	skolans	värdegrund		

 

En avslutande analys som måste göras är kring respondenternas syn på skolans värdegrund. 

Som vi kommer att se har respondenternas syn på värdegrunden betydelse. Ett annat 

intressant ämne som uppkom i alla intervjuer var huruvida respondenterna tror att eleverna 

håller inne med vissa åsikter. Victoria tog som exempel att en elev frågade henne ifall hon var 

drogliberal eller inte, varpå hon svarade nej. Varpå eleven svarade att hen skulle tänka på det 

när klassen skulle skriva sin examination om droger. Tre av fyra lärare var starkt övertygade, 

och så som Victoria hade de även belägg, att vissa elever höll inne med sina ”rätta åsikter”. 

Bara Carl sa att han inte trodde att hans elever höll inne med vissa åsikter. Varför denna 

olikhet fanns mellan respondenterna är något vi ska analysera längre ned.  

 

I redogörelsen över respondenternas syn på värdegrunden ska jag ställa upp två av lärarna 

som ytterligheter. Där Carl befinner sig i ena änden med en tillåtande attityd gentemot åsikter 

som bryter mot skolans värdegrund och Victoria befinner sig i andra änden med en mindre 

tillåtande attityd mot åsikter som bryter mot skolans värdegrund. Madeleine och Silvia går här 

mer mot Victorias håll. Carl påpekar i intervjun, som tidigare nämnt, att han inte ser att han 

ska förmedla normer vidare till eleverna. Han känner att han ska visa för eleverna att 

normerna finns och att hans uppdrag sedan är att förhålla sig nyanserat till dessa. Victoria, 

och också till viss del Madeleine och Silvia, ser att normförmedlingen är en del i skolans 

värdegrundsuppdrag. Detta är också något de får stöd för i skolans läroplan vilket jag har visat 

i bakgrundskapitlet.103 Carl påpekar även att han inte skulle säga till en elev som är öppen 

Nazist att ”du har fel”. Istället skulle han visa och argumentera för demokratins fördelar och 

därigenom försöka övertyga eleven att tänka annorlunda. Å andra sidan har vi Victoria som 

tar definitionen av vad skolans värdegrundsuppdrag infettar långt. Madeleine och Silvia var 

här mer åt Victorias håll. Till exempel nämner Victoria att det för henne är oförståeligt att 

lärare och elever inte i större utsträckning kallar sig för feminister. Att vara feminist var för 

henne något som finns med i skolans värdegrundsarbete och därför tyckte hon att det var en 

självklarhet att hon skulle förmedla feministiska värden och att propagera för dessa. Denna 

skilda syn på skolans uppdrag får konsekvenser. För Victoria får detta konsekvensen att hon i 

större utsträckning har värden och normer som hon ser som självklara att förmedla. Detta 

                                                   
103	Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011 s. 11.	
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påverka också henne i hanteringen av kontroversiella frågor då hon utifrån värdegrunden har 

en annan syn på vad som är en kontroversiell fråga än till exempel Carl. Victoria hamnar 

oftare i den nyanserade diskussionens dilemma som analyserades tidigare. Carls mer 

tillåtande attityd kan förklara varför han inte ser en värdegrundskonflikt så som vi har 

diskuterat kring här ovan.  

 

Respondenternas olika syn på värdegrunden kan också vara en del i förklaringen till varför 

Carl var den enda som inte tyckte sig se att elever höll inne med åsikter. Alla respondenter var 

tydliga med att de visade sin syn på värdegrunden, både explicit och implicit, för eleverna och 

var även övertygade om att eleverna märkte av detta. Att lärarnas syn på värdegrunden smittar 

av sig på eleverna är ett fullt rimligt antagande. Att eleverna på grund av detta då också 

anpassar sina åsikter efter läraren är en rimlig analys att göra. Victoria, Madeleine och Silvia 

var överens om att deras tydliga förhållningssätt gentemot värdegrunden var en faktor i att 

eleverna anpassar sin åsikt. Om Carl har rätt i att hans elever inte håller inne med åsikter är 

omöjligt att avgöra. Det är dock enkelt att se varför Carl tror att att så är fallet då han har en 

stark tro på att hans tillåtande stil smittar av sig på eleverna. Det är därför även rimligt att anta 

att elever inte håller inne med sina åsikter i Carls klassrum.  

 

I denna analys är vi även snabbt tillbaka i diskussionen och analysen kring respondenternas 

hantering av antidemokratiska åsikter. Här återfinns en värdegrundskonflikt, den mellan 

demokrati och yttrandefrihet. Föga förvånande är det så att lärarnas syn på värdegrunden har 

stor påverkan på hur de hanterar denna konflikt. I sin starka ställning för värdegrunden 

hamnar Victoria, Silvia och Madeleine i tankarna kring det deliberativa samtalet. Lärarna 

förmedlar vissa värden som eleverna måste förhålla sig till och som man i diskussioner måste 

komma överens om. Som tidigare nämnts påpekar speciellt Victoria att hon i diskussioner, 

som handlar om frågor som rör människor, alltid försöker få fram en enighet kring allas lika 

rättigheter och att diskussionen ska ha utgångspunkt i det.104 Utifrån Baumans tankar om 

dialog är Carls tillåtande attityd bättre. I hans klassrum finns det en större möjlighet att 

antidemokratiska åsikter framkommer i diskussionen kring kontroversiella frågor. Som vi har 

sett i analysen ovan är detta positivt för Bauman och något som inte är så problematiskt. 

Speciellt om läraren via sitt starka institutionella stöd lyckas bemöta dessa åsikter så kan 

elevernas ”angrepp” på demokratin vara främjande för desamma. Carls tillåtande attityd 

                                                   
104	Ljunggren 2007 s. 210.	
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kanske dock här ”går för långt”. Det finns i hans bemötande en risk att den goda dialogen som 

Carl skapar misslyckas, vilket är en risk som Bauman säger att man måste räkna med.105 Det 

vi kan se här är alltså att Victoria, Madeleine och Silvia med sin utgångspunkt i det 

deliberativa samtalet väljer en mer ”säker väg” en väg där demokratin inte blir lika angripbar. 

I detta får de även in ett starkare demokratiskt ethos hos sina elever. Utifrån teorikapitlet kan 

vi se att det för att bli en demokrat krävs att människor blir vana vid demokrati och 

internaliserar demokratiska värden. Detta är lättare att nå fram till genom det deliberativa 

samtalets utgångspunkt där demokrati blir ett värde som eleverna ska utgå ifrån.106 Detta sätt 

att tänka är förenligt med skolverkets tankar om demokratiuppdraget.107 Med detta inte 

automatisk sagt att Carl bryter mot detta uppdrag, dock finns det ett större risktagande i hans 

förhållningssätt till det demokratiska uppdraget.  

 

6.5	Slutsatser	

 

Slutsatser vi kan dra av resultatet är att alla respondenter har en tillåtande attityd gentemot 

kontroversiella frågor. Samtidigt är alla respondenter medvetna om sin roll som demokratins 

försvarare vilket leder till vissa svåra situationer i hur tillåtande de ska vara mot 

antidemokratiska åsikter. Att vara tillåtande kan enligt Bauman dock få goda konsekvenser 

om diskussionen mot/med dessa åsikter lyckas. Lärarna i intervjun påpekar även hur viktigt 

det är att eleverna har kunskap i de kontroversiella frågor som diskuteras. Vidare återkommer 

alla respondenter genomgående till den mänskliga aspekten, det vill säga att de har att göra 

med människor som kan bli kränkta och som behöver en viss trygghet och det påverkar 

lärarnas hantering av kontroversiella frågor. Lärarna i studien var överens om att elever i 

diskussionen av kontroversiella frågor inte behöver nå en enighet samtidigt som lärarna dock 

heller inte aktivt strävade efter att få fram motsättningar i diskussioner. Strategier som 

framkommer i hur respondenterna ser till att eleverna lär sig något genom diskussionen av 

kontroversiella frågor är att diskussion i smågrupper är viktigt. Mindre grupper är i sig dock 

ingen garanti för att eleverna diskutera mer och att fler olika åsikter framkommer. Tre av 

lärarna såg att det fanns en värdegrundskonflikt i hanteringen av kontroversiella frågor. Dessa 

lärare lyckades dock att lösa den genom att utmana eleverna på en lagom nivå. Lärarna hade 

                                                   
105	Sveriges radio P1, Filosofiska rummet, Bauman, Sennett och dialogens konst, 2015, elektronisk resurs.	
106	Carleheden 2007 s. 121-122.	
107	Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011 s. 5.	
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olika syn på värdegrunden vilket förklarar varför en av lärarna inte såg en 

värdegrundskonflikt och varför tre av lärarna gjorde analysen att elever i deras klassrum höll 

inne med sina åsikter. 
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7. Diskussion	
 

I diskussionen här nedan, kring uppsatsens analys och resultat, är det för det första intressant 

att ta fasta på den återkommande mänskliga aspekten som visar sig igenom hela analysen. Att 

lärare har att göra med människor som känner saker och som har åsikter är i sig inget 

förvånansvärt. Det är dock intressant att se hur starkt detta påverka respondenterna i sin 

hantering av kontroversiella frågor. Läraren måste i många situationer balansera mellan två 

världar. Antingen mellan att inte utsätta eleverna för tillfällen som skulle kunna uppfattas som 

för jobbiga eller att uppfylla skolans uppdrag. Men även inom skolans uppdrag finns det 

konflikterande värden som måste uppfyllas, speciellt när det gäller att utmana eleverna i sina 

åsikter samtidigt som lärarna ska respektera desamma. Det intressanta att se i analysen är 

dock att denna värdekonflikt inte är så framträdande som jag personligen trodde att den skulle 

vara. Troligen är det så att lärarna själva inte stött på denna teoretiska konflikt i vardagen. 

Ingen av lärarna nämnde något om att elever ibland tycker att de utmanas för mycket i sina 

värderingar och åsikter. Detta kan naturligtvis beror på att skolan och lärarna inte tillräckligt 

starkt lyckas att utmana eleverna. Jag vill dock tro att det istället handlar om att eleverna inom 

ramen för skolan som institution har fått med sig tankar om att ens åsikter ska tålas att 

ifrågasättas och utmanas. 

 

Som nämnd i bakgrundskapitlet har skolan, i jämförelse med andra institutioner, fortfarande 

en stark legitimerad ställning och därmed också en stark möjlighet att påverka eleverna. 

Denna makt måste lärare vara medvetna om och behandla med respekt. Problematiseringen i 

denna uppsats är en del av detta och kan hjälpa till att väcka frågor och funderingar kring 

lärarnas uppdrag och skolan som institution. I debatter kring skolan tycker jag att det till stora 

delar oftast glöms bort att lärare är unika individer. Individer som har olika förkunskaper, 

olika värderingar, olika övertygelser, olika bakgrunder med mera. Allt detta påverka hur 

läraren är i klassrummet och hur hen kommer att hantera kontroversiella frågor. Lärare ses i 

debatter om skolan oftast som en enhällig grupp. I uppsatsen framkommer dock exempel på 

skillnader som finns mellan hur lärare till exempel tolkar värdegrunden och skolans uppdrag. 

Och det framkommer även hur detta påverkar eleverna.  

 

Att skolan har ett så tydligt skapande uppdrag, i och med demokratiuppdraget, är också 

intressant. Att tvinga någon anses i de flestas ögon vara något negativt. Det är dock precis det 
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som skolan gör genom sitt demokratiuppdrag. Elever ska tvingas till demokrati. Samtidigt 

som det är ett uppdrag som ska finnas då det förmedlar värden som är goda och positiva. Det 

finns i samhället idag en konsensus om att demokrati och frihet är något positivt, därför ska 

en institution som skolan också försvara detta. Människor är vana vid frihet och demokrati 

och värdesätter dessa begrepp, det finns väldigt få väljare som idag röstar på partier som 

uttalat vill avskaffa demokratin. Betoningen ligger här också på att det idag ser ut så. 

Demokrati som tanke och koncept är historiskt väldigt ungt. Det är svårt att veta ifall 

demokratin är här för att stanna eller om samma institution som nu försvarar den om flera 

hundra år undervisar om den som en historisk parentes. Naturligtvis kan skolan vara en stark 

faktor i att detta inte sker. Å andra sidan kan skolan dock också lika gärna bli en maktfaktor i 

att det sker. Att skolan så självklart har en tvingande och socialiserande roll öppnar upp för att 

den i framtiden kan användas av mer extrema regeringar som inte är lika vänliga inställt till 

demokratiska värden. Skolan som statens maktmedel får inte underskattas. Staten skulle 

aldrig tillåta att skolan blir till en institution där eleverna får lära sig att ifrågasätta precis allt 

och alla. Utan det ska ske på en lagom nivå.  

 

Jag tycker att det är viktigt att lärare är medvetna om detta och också om sin makt att påverka 

unga medborgare. Jag tycker även att lärare på grund av detta bör vara kritiska mot sina 

uppdrag. Med det inte sagt att uppdragen radikalt ska omkullkastas men en medvetenhet och 

kritisk inställning till dessa bör finnas. Föreliggande uppsats ska ses som ett bidrag till denna 

diskussion. Detta då den delvis visar hur lärare handskas med skolans uppdrag och 

värdegrund. De ovan förda resonemangen går även in i en diskussion om vad för institution 

skolan ska vara, vilket kan utvecklas här. En av respondenterna var inne på att skolan hela 

tiden är lite efter samhället. Samhället påverkar skolan i större utsträckning än tvärtom. Det är 

svårt att argumentera för att skolan står på barrikaderna. Detta tror jag personligen inte heller 

hade varit önskvärt utifrån till exempel föräldrar, politiker med mera. En skola som 

upprätthåller ett slags status quo i samhället och plikttroget förmedlar oradikala normer och 

värden är mycket mer önskvärt. En skola som står på barrikaderna hade varit svårt för 

politikerna att kontrollera och styra över och hade lett till en för stark ifrågasättande av den 

rådande ordningen. Det hade också för starkt brutit mot föräldrarnas tanke om vad skolan ska 

göra med deras barn. Att barnen kommer hem och ifrågasätter föräldrarnas världsbild, det vill 

säga skapa den goda dialogen, hade lett till stor uppståndelse. Även när samhälleliga normer, 

politik, värden med mera väl ifrågasätts sker detta alltid inom ramen för klassrummets trygga 

väggar. Eleverna har möjlighet att lite försiktigt kliva ur sin ekokammare en kort stund för att 
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känna sig radikal och ifrågasättande. Detta möjliggörs med vetskapen om att eleven hela tiden 

har möjlighet att kliva tillbaka in i sin trygga värld. Hen omger sig med vänner, sociala 

medier, föräldrar, med mera som bekräftar dennes världsbild. Den enskilda lärarens makt att 

påverka är liten. Eleven träffar till exempel sina kompisar och föräldrar mer än den enskilda 

läraren. Det är kanske just på grund av detta som Baumans goda dialog inte syns eller 

framträder så mycket  i klassrummet. Detta får dock inte ses som ett ställningstagande från 

min sida att den goda dialogen är något bättre eller ett värde som måste uppnås. Det finns 

även problem med den goda dialogen. Det är enkelt att hävda att eleverna utifrån tankarna om 

den goda dialogen radikalt bör utmanas i sitt sätt att tänka. Denna tes är dock inte lika enkel 

att driva om man skulle se att denna utmaning skadar eleverna på ett eller annat sätt. Jag kan 

inte se att en riktig dialog så som Bauman tänker sig den inte blir personlig och på ett eller 

annat sätt inte också gör ont. Därför blir tanken om det deliberativa samtalet också lätt att 

förstå. Att demokrati är viktigt och att kritik mot till exempel demokrati blir meningsfullt först 

när den förutsätter detsamma är förståeligt. Personligen tror jag inte att vi får underskatta hur 

viktigt det är att elever lär sig att bli vana vid demokrati och frihet, om detta dock görs bäst 

genom det deliberativa samtalet eller genom Baumans goda dialog är omöjligt att säga. Att 

vara van vid demokrati kan snabbt skifta över till att människor blir vana vid något annat och 

låter det ske då tanken på motstånd visserligen kan manifesteras genom att trycka på ”jag 

kommer” knappen i Facebook evenemanget ”Räddar vår demokrati”, att de facto dock ta sig 

utanför villans fyra väggar trots regnet och faktiskt göra motstånd blir för ansträngande. 

Tankarna om det deliberativa samtalet och den mänskliga aspekten hjälper även till att ta ned 

en teoretisk diskussion till lärarnas och elevernas praktiska samspel och vardag.  

 

Genom uppsatsen har jag gett ett litet bidrag till forskningen kring kontroversiella frågor. Mer 

specifikt har jag fördjupat hur samhällskunskapslärare de facto hantera kontroversiella frågor 

i klassrummet vilket, som visat i kapitlet om tidigare forskning, delvis är en forskningslucka. 

För mig personligen är det speciellt intressant att uppsatsen även har bidragit med en 

diskussion om hur samhällskunskapslärare hanterar de värdegrundskonflikter som 

uppkommer i och med hanteringen av kontroversiella frågor. Här har jag, med hjälp av teorin, 

även presenterat lösningar på vissa konflikter. Då uppsatsen har ett så litet empiriskt underlag 

hade det varit intressant om vidare forskning på området hade kunnat göra en liknande studie 

som i föreliggande uppsats, dock i större omfång då min generaliserbarhet är starkt begränsad. 

Vidare hade det varit intressant att göra studier som intar elevernas perspektiv i området. Här 

skulle fokus kunna ligga på elevernas syn på diskussionen av kontroversiella frågor. Det hade 
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också varit intressant med en studie som behandlar hur villigt inställda eleverna faktiskt är till 

att ta till sig nya och andra perspektiv. Detta hade varit intressant då det är en stor del i 

diskussionen av kontroversiella frågor. Det hade också varit intressant att se en större studie 

som kommer fram till ett generaliserbart resultat om vad för effekt diskussion har på 

elevernas lärande och deras demokratiska ethos. Även en undersökning utifrån olika 

gymnasieprogram hade här varit intressant för att se hur mycket det skiljer sig mellan 

programmen och vad för påverkan det får att undervisa om kontroversiella frågor på till 

exempel byggprogrammet i jämförelse med det naturvetenskapliga programmet. 
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Bilaga	
 
Bilaga	1	-	Intervjufrågor	
 
Har du reflekterat över kontroversiella frågor i klassrummet? Alltså har du tänkt att ”detta är 
en fråga jag ej bör ta upp. Eller, nu kommer jag in på en kontroversiell fråga. Detta leder oss 
också in på nästa fråga, nämligen  
 
Vad skulle du definiera som en kontroversiell fråga? Varför just den definitionen? Är detta en 
definition som du tidigare har tänkt på och jobbat utifrån? Hur vet du att en fråga är 
kontroversiell. Tycker du att det är din uppgift som lärare att avgöra vad som är en 
kontroversiell fråga. Låter du eleverna definiera det?  
 
Hur skulle du säga att du hantera kontroversiella frågor i klassrummet? 
 
Har du undvikit att ta upp kontroversiella frågor, i så fall varför? Eller har du undvikit att ta i 
vissa frågor som eleverna har lyft? Just p.g.a. att du anse dem vara ”för jobbiga” eller 
kontroversiella. Man kan här också tänka sig att ett undvikande kommer från att läraren inte 
anse sig kunna vara tillräckligt objektiv och neutral, och därför undviker en fråga.  
 
Finns det vissa frågor som kanske i andra lärares ögon, eller hos vissa i allmänheten anses 
vara kontroversiell men som du inte tycker är kontroversiell? Hur hantera du sådana frågor i 
klassrummet? Du kanske ser det som att det finns ett självklart ”svar” på frågan? 
 
Finns det vissa frågor som du själv skriver under på som kontroversiella men som du anser 
har ett ”rätt” svar vilket leder till att du förmedlar det svaret? 
 
Anser du att lärare kan vara neutrala, nyanserade och objektiva, eller är det en naiv tanke? 
Dvs kan lärare nyanserat undervisa om t.ex. kontroversiella frågor? 
 
Tycker du att elever bör möta jobbigt material och kontroversiella frågor? Bör de bara ”få 
höra om det”, eller bör de även diskutera det? Finns det något du vill skydda eleverna ifrån?  
 
Försöker du som lärare att ibland gå utanför de överenskomna värden som undervisningen 
förväntas förmedla? Dvs. att du kan tänka dig att t.ex. ”bryta” mot värden så som allas lika 
rättigheter, att elever ska få vara unika individer, demokrati uppdraget för att ibland få fram 
en poäng?  
 
Hur bedriver du som samhällslärare undervisning så att eleverna både får ”vara sig själva” 
men att de samtidigt också utmanas i sitt sätt att vara och sin identitet? Här finns nämligen en 
dubbelroll som skolan har. Den ska både förmedla etablerade samhälleliga normer och 
samtidigt möjliggöra att dessa normer diskuteras och också utmanas. 
 
Strävar du efter att förändra eleverna? T.ex. genom att ändra deras uppfattningar och eller 
deras värderingar? 
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Ser du en risk att strävan efter att eleverna ska vara ”nyanserade” blir ett krav som för starkt 
fokusera på att eleverna ska vara förnuftiga och rationella och att det då inte finns utrymme 
för eleverna att visa sina åsikter?  
 
Finns det en konflikt inom skolan att man både ska respektera eleverna och se till att ingen 
blir kränkt osv, men samtidigt ska man utbilda samhällsmedborgare?  
Vidare kan man här prata om att vi vill att eleverna ska bli självständiga, kritiska individer 
som ska ifrågasätta i princip allt. Men allt detta är hela tiden på vissa villkor, vi vill t.ex. inte 
att eleverna ska ifrågasätta det demokratiska uppdraget, oss som lärare, eller skolan som 
institution. Vi vill helt enkelt inte att de ska bli för trotsiga. Lagom ifrågasättande handlar det 
om här.  
 
Tycker du att deliberation (diskussion) om kontroversiella frågor är något som står med i 
kunskapskraven och kursernas mål? Om nej, har du valt bort att ta upp vissa kontroversiella 
frågor för att de inte är betygsgrundande? Och om ja, vad får det för konsekvenser om man 
faktiskt betygsätter argument, diskussion m.m.? Finns det här en risk att detta leder till att 
eleverna inte visar sina ”rätta åsikter”.  
 
Om vi utgår från att dialogen är viktig. Att diskussioner är bra, att olika röster ska höras m.m. 
Hur ser du då till att detta faktiskt sker? Alltså hur ser man till att så många olika elever som 
möjligt pratar och visar sin åsikt? För man kan ju faktiskt vara med i klassrummet utan att 
säga nåt. Får dialogen då också den här ”goda effekten”? Hur gör vi med alla elever som är 
tysta?  
 
Hur kan du som lärare se till att mening och förståelse uppstår genom en diskussion? Alltså 
att eleverna har tagit till sig det som diskuteras.  
Och vidare hur ser du som lärare till att alla röster som hörs, t.ex. från dig som lärare, 
eleverna, läroböckerna, samhället osv leder till att lärandet uppstår.  
 
Kan dialogen och det goda samtalet uppnås genom ”röster utifrån och från andra tider”? 
Alltså att man läser om människor som uttalar sig antingen kring aktuella händelser eller 
kring saker som har hänt. Eller för den delen människor som har sagt något för många år 
sedan. Dvs att man använder sig av annat material än bara ens egna roll som lärare och 
kunskaper som man har som lärare.  
 
I diskussioner om kontroversiellt material, söker du att klassen ska nå fram till enighet? Söker 
du att de goda argumentet ska vinna? Och tror/tycker du att man i diskussioner kan komma 
fram till en slags sanning? Vill du ha motsättningar? Eller blir motsättningar för jobbigt och 
man väljer istället att hålla ”ordning och god stämning” i klassen? Anser du att motsättningar 
är bra och behövs?  
Hur uppnår man t.ex. att människor respektera den andres åsikter och ord, tar till sig dem. 
Men samtidigt också står upp för de egna orden?  
 
Försöker du aktivt få till stånd en situation där eleverna kan lära sig att se ur andras 
perspektiv? Om ja, varför? Om nej, varför inte? Om nej, hur gör man det då?  
 
Hur ser du på ditt uppdrag som samhällslärare, (kopplat till kontroversiella frågor). Alltså 
närmare bestämd vad är det viktigaste i ditt uppdrag? Är det t.ex. viktigare för dig att eleverna 
är insatta i samhällsfrågor? Eller är det viktigast att eleverna kommer ut och har egna politiska 
uppfattningar och kan argumentera för dessa.  


