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Sammanfattning 

Denna uppsats har undersökt syftet om hur lärare ska arbeta med kontroversiella frågor i 

undervisningen i ämnet samhällskunskap. Detta har skett genom en litteraturstudie där 

böcker, kritiskt granskad forskning och vetenskapliga artiklar har undersökts utifrån ett 

lärarperspektiv. De två frågeställningarna som arbetet undersökt är:    

• Hur ska lärare arbeta med kontroversiella frågor inom samhällskunskapsundervisning?  

• Varför behöver lärare arbeta med kontroversiella frågor inom skolan? 

Undersökningen har utgått ifrån vetenskapliga didaktiska teorier med fokus på den didaktiska 

triangeln med grundfrågorna vad, hur och varför. Tidigare forskning har visat på att arbete 

med kontroversiella frågor behövs för att främja utbildningen av demokratiska medborgare. 

Resultatet av denna studie är att kontroversiella frågor kan vara svårt för lärare att hantera i 

undervisningen, men att det är en viktig del att beröra i ämnet samhällskunskap. 

I uppsatsen presenteras ett exempel på en fiktiv situation där en kontrovers uppstår och hur 

lärare bör agera i berörd situation med den didaktiska triangeln som förståelseram. Slutsatser 

som framgått av studien visar på att kontroversiella frågor är en viktig del av 

fostransuppdraget i skolan. Detta för att fostra demokratiska medborgare och att låta elever 

utveckla sin förmåga att ta egna ställningstagande.  

 

Nyckelord: Kontroversiella frågor, didaktikens grundfrågor vad, hur och varför, lärare och 

läroplan. 
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1 Inledning  

Den här uppsatsen handlar om hanteringen av kontroversiella frågor för lärare i 

samhällskunskapsundervisning. Vi har valt att studera hur lärare arbetar med kontroversiella 

frågor i undervisningen och varför man behöver arbeta med dessa typer av frågor för att 

eleverna ska känna sig trygga och inkluderade i klassrummet. För att alla elever ska få en 

likvärdig utbildning behöver lärare ha kunskap i hanteringen av dessa typ av frågor.1  

Den värld vi lever i är under ständig förändring. Det som anses accepterat ur ett 

samhällsperspektiv har kommit att förändras över tid. Frågor som en gång i tiden varit 

kontroversiella kan senare betraktas som oförargliga och vad som anses vara kontroversiellt 

kan variera beroende på vilken situation och miljö individen befinner sig i.2 Som lärare i 

samhällskunskap i dagens samhälle behöver man undervisa om centrala mål i kursplanen som 

kan väcka känslor hos eleverna. Det handlar om frågor som rör till exempel politik, identitet 

och migration. I ett demokratiskt land har alla rätt till en egen åsikt, vilket kan skapa 

konflikter mellan elever gällande kontroversiella frågor som berörs i undervisningen. Det kan 

ibland skapa spänningar i klassrummet vilket läraren behöver kunna hantera samtidigt som 

eleverna behöver få möjlighet att diskutera kontroversiella frågor. Som lärare ligger det därför 

stor vikt på att kunna vara neutral och kunna hantera frågor som kan väcka starka åsikter. 

Detta ställer krav på skolans roll i vår tids demokrati, då eleverna ska vara demokratiska och 

respektera demokratin. Eleverna ska tränas i att utveckla förmågor för att inta en aktiv 

demokratisk roll, vilket sätter värde på samtalet i olika frågor och att lärare inte undviker 

kontroversiella frågor.3 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att genom kvalitativ textanalys undersöka hur man som lärare ska 

arbeta med kontroversiella frågor inom ämnet samhällskunskap. Detta kommer undersökas 

utifrån följande frågeställningar i relation till den didaktiska triangeln som förståelseram: 

• Hur ska lärare arbeta med kontroversiella frågor inom samhällskunskapsundervisning? 

• Varför behöver lärare arbeta med kontroversiella frågor inom skolan? 

                                                           
1 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad från skolverket.se. s 

8 
2 Europarådet. (2016) Hantera kontroversiella frågor. Hämtad från Skolverket.se s 55 
3 Skolverket. s 9 
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1.2 Avgränsningar  

Forskningen studerar hur arbetet med kontroversiella frågor ser ut i framförallt svenska skolor 

eftersom vi utgår från svenska läroplanen och Skolverkets styrdokument. Detta eftersom de 

svenska styrdokumenten är mest relevant för vårt kommande yrkesliv. För att bilda oss en 

uppfattning över hur arbetet med kontroversiella frågor ser ut internationellt har vi även 

studerat litteratur som inte är baserat i svenska skolan. Detta för att kunna visa på likheter och 

skillnader på hur arbetet med kontroversiella frågor hanteras ur ett lärarperspektiv.  

Frågeställningarna riktas mot ett lärarperspektiv. Vi har valt att avgränsa elevperspektivet, då 

vi vill studera lärarperspektivet utifrån vår kommande yrkesprofession. Studien har inte valt 

att studera aspekter så som lärarens kön eller socioekonomiska bakgrund. Metodologiska 

avgränsningar har gjorts, då tiden varit för knapp för att använda metoder så som intervjuer, 

enkäter etcetera. Teoretiska avgränsningar som gjorts är att studien enbart har berört den 

didaktiska triangeln som förståelseram för empirin.  

1.3 Disposition  

Uppsatsen inleds med att bakgrundskapitel innehållande en historisk tillbakablick hur arbetet 

med kontroversiella frågor bedrivits, skolans riktlinjer samt definitioner av begreppet 

kontroversiella frågor. Detta för att ge läsaren upplysning om ämnet kontroversiella frågor. 

Vidare kommer forskning inom kontroversiella frågor att beskrivas där tidigare forskning 

samt didaktikens grundfrågor redogörs. I metodkapitlet beskrivs hur undersökningen gått 

tillväga, vad kvalitativ textanalys innebär och källkritiska aspekter av det använda materialet. 

Nästkommande del av arbetet redovisar undersökningens resultat. Därefter diskuteras 

resultatet och det presenteras ett fiktivt exempel ur en skolsituation samt arbetets slutsatser. 

Avslutningsvis redovisas svaren som besvarar vårt syfte och frågeställningar. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer bakgrund inom kontroversiella frågor att presenteras, för att på så sätt 

ge läsaren presentation av ämnet. Kapitlet behandlar hur kontroversiella frågor har hanterats i 

skolan ur ett historiskt perspektiv, hur styrdokument så som läroplanen styr skolan som 

verksamhet och hur kontroversiella frågor definieras. 

2.1 Kontroversiella frågor i skolan ur ett historiskt perspektiv  

Hur vi uppfattar, värderar och arbetar med kontroversiella frågor i undervisningen varierar 

över tid. Den svenska utvecklingen av skolan har sedan lång tid tillbaka dominerats av en 

patriarkal samhällsfostran baserad på religiös och nationell underkastelse. Detta stängde ute 

politik ur skolans verksamhet för att undvika kontroverser i undervisningen. Under 1900-

talets början startade dock diskussioner i skolan som tog upp hur samhällsklasserna började 

utjämnas, att arbetarklassen började få det bättre ställt etcetera. Dåtidens läroböcker hade inte 

visat på något som kunde motsättas i en individs känslor, men då Socialdemokratiska politiker 

efter skolreformerna 1918–1919 började trycka läroböcker kunde man börja tyda dåtidens 

kontroversiella situation i läroböckerna med fokus på främst arbetarklassens 

samhällsposition.4  

Efter andra världskrigets avslut börjar skolverksamheten mena på att kontroversiella frågor 

inte längre bör döljas, utan implementeras i undervisningen då eleverna har rätt till att få 

kunskap om dagsaktuella frågor som kan väcka känslor. Detta underbyggdes med argument 

så som att det var en grundsten i att bevara den svenska demokratin och att skolans främsta 

uppgift är att fostra demokratiska medborgare.5 Detta innebar inte att skolans 

demokratiundervisning fick vara auktoritär, utan den demokratiska utbildningen behövde vila 

på objektiv vetenskap vilket går att finna i läroplanen från 1962 samt 1968.6 Detta kom att 

kritiseras och i läroplanen som implementerades år 1980 betonas vikten av öppna 

diskussioner för att främja var individs värderingar, åsikter och tankar för att framföras och 

bidra till ett mer personligt engagemang i samhället. Det benämnda utfallet ledde till att 

skolans personal nu hade i uppgift att utbilda demokratiska medborgare, vilka själva 

kunskapsmässigt skulle vägledas till att självständigt analysera olika samhällsfrågor. 

Demokratin gick inte längre ut på att enas, utan rätten om att vara oeniga började uppmuntras 

                                                           
4 Englund, Tomas. (2015) Om nödvändigheten av kontrovershantering i skolans samhällsundervisning. I 

Ljunggren, Carsten, Unemar Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.) Kontroversiella frågor – om kunskap och 

politik i samhällsundervisningen. Gleerups: Malmö s 188 
5 Ibid. s 188 
6 Ibid. s 189 
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i skolans verksamhet. Denna typ av demokrati brukar benämnas som deliberativ demokrati 

och förespråkar öppna demokratiska samtal.7 

Nästa steg i den historiska utvecklingen kom att ske i läroplanen år 1994. Å andra sidan får 

den deliberativa demokratin inget uttalat utrymme i den benämnda läroplanen. Den tidigare 

läroplan som handlat om demokrati och elevinflytande kom nu att bytas ut mot en läroplan 

som betonade vikten av mål- och resultatstyrning. Eleverna gavs fortfarande utrymmet att 

diskutera frågor som kan uppfattas som kontroversiella i undervisningen, men det var inget 

som betonades som nödvändigt eller något som gavs mycket tidsutrymme.8  

År 2011 kom den nuvarande läroplanen där mål- och resultatstyrning styrks, vilket påverkat 

lärares och eleveras inflytande och utrymme. Kommunikation främjas i läroplanen som 

demokratiskt arbete i klassrummet, vilket blir en kompletterande undervisningsmetod till den 

traditionella undervisningen för att variera lärandet.9 Klassrummet ska nu uppfattas som 

offentligt och aktuella samhällsfrågor samt kontroversiella frågor ska lyftas ur olika 

perspektiv i samhällskunskapsundervisningen. Detta med målsättning att respektera olika 

ståndpunkter och sträva efter överenskommelse, eller åtminstone acceptans av varandras 

åsikter. Detta innebär att eleverna ges chans till att utveckla och pröva sitt politiska samvete 

och sin etiska förmåga vilket inom tidigare läroplaner inte varit möjligt.10 

I läroplanen från 2011 står det att 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och 

aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstagande i mötet med andra 

uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet 

meningsutbyte om samhällsfrågor.11 

Detta visar att utrymmet och vikten av att hantera kontroversiella frågor i undervisningen har 

ökat och fått en betydande roll i undervisningen. I och med digitaliseringen som samhället 

genomgått så är information mer lättillgängligt än tidigare. Sociala medier har en betydande 

roll i samhället, vilket förändrar undervisningens förutsättningar och skapar ny potential till 

                                                           
7 Englund, T. s 189-190 
8 Ibid. s 190 
9 Ibid. s 193 
10 Ibid. s 194 
11 Skolverket. s 199 
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kontroversiella samtal i skolan.12 Som ovan nämnt betonas det att eleverna ska ges möjlighet 

till att utveckla förmågor som är kritiska och analyserade samt att kunna engagera sig och 

delta i samhällsfrågor. Att det ser ut såhär beror till stor del på den nuvarande tillgängligheten 

som kommit i takt med digitaliseringen, vilket kräver att skolan arbetar med denna typ av 

frågor. Genom läroplanerna kan vi se att utvecklingen genomsyras av hur kontroversiella 

frågor blivit av betonande vikt i takt med att digitaliseringen utvecklats.13 

2.2 Skolans riktlinjer 

Svenska skolan är en samhällsinstution som är viktig för hur samhället ska se ut. Samhället 

styr skolan och påverkar hur verksamheten ska bedrivas genom demokratiska politiska beslut. 

Styrdokument så som skollag och läroplan reglerar och styr skolans arbete och reflekterar 

samhällets behov av utbildning, tillgodose behov och omsorg av barn och ungdomar under 

deras skolgång. Under samhällsförändringar ändras även behoven inom samhället vilket leder 

till nyformulerade styrdokument, vilket kan komma att förändra skolans uppdrag.14    

Skollagen består av de grundläggande bestämmelserna angående utbildningen inom alla 

skolformer. Målen och riktlinjerna är övergripande för hur verksamheten i skolan ska vara 

formad.15 I läroplanen finns skolans övergripande uppgifter samt de värden som ska ligga till 

grund för undervisningen. Kursplaner med mål och centralt innehåll för alla enskilda ämnen 

beskrivs i läroplanen. Läroplanen ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. 

Den svenska skolan har en skyldighet att vila på demokratisk grund. Makt och demokrati 

berör skyldigheter och ansvar likaså som rättigheter, inflytande och möjligheter för individer 

och grupper. Alla individers lika värde ska förmedlas och alla elever ska ges samma möjlighet 

att utvecklas. Denna möjlighet är synonym med likvärdig utbildning, vilket innebär en 

anpassning av undervisningen till var enskild elevs olika förutsättningar och behov.16  

Skolans ena uppdrag idag må vara att utbilda lönsamma folk, men å andra sidan ligger det 

även stor vikt vid att se uppdraget om att skolan reflekterar samhället och skapar samhället. 

Att överföra kunskap om samhällets grundläggande värden är ett ämnesövergripande uppdrag 

som ska genomsyra hela skolans arbete. Demokratisk fostran och frågor om skolans 

                                                           
12 Andersson, Erik. (2015). Sociala medier och politiskt kontroversiella samtal. I Ljunggren, Carsten, Unemar 

Öst, Ingrid & Englund, Tomas (red.) Kontroversiella frågor – om kunskap och politik i samhällsundervisningen. 

Gleerups: Malmö s 77 
13 Ibid. s 77 
14 Linde, Göran. (2000). Det ska ni veta – en introduktion till läroplansteori. 2: a uppl. Studentlitteratur AB: 

Lund. s 12 – 13  
15 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm. Utbildningsdepartementet. s 7 
16 Skolverket. s 7  
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värdegrund ska vara kopplat till undervisning samt lärande, men även till lärarens moraliska 

och etiska ansvar för var enskild elev. Skolans har ett uppdrag i att fostra var elev till en fri, 

unik person med en egen personlighet i samverkan med vårdnadshavare. Fostran i skolan 

innebär att lärare och elever implementerar regler och normer för en god samvaro vilket 

utvecklar elevens etiska handlande och tankemässiga process.17  

2.3 Definition av kontroversiella frågor 

Olika frågor kan idag uppfattas som kontroversiella beroende på vilken situation och miljö 

man befinner sig i samt vilka erfarenheter olika individer innehar. Det kan vara frågor som 

berör exempelvis politik, sexualitet, diskriminering och rasism. Kontroversiella frågor i både 

samhällskunskap och övriga ämnen är av olika slag.  I ämnet samhällskunskap blir frågorna 

mer eller mindre positivt laddade. Kontroversiella frågor skapar betydande 

meningsskiljaktigheter. Frågorna definieras som verkliga problem och kräver överläggning 

och debatt för att kunna hitta den bästa lösningen eller ett svar. Eftersom att frågorna är öppna 

kan det finnas flera svar. Ju större meningsskiljaktigheterna blir, desto större kontrovers 

skapar frågan.18 

En ytterligare definition av kontroversiella frågor är frågor som kan väcka starka känslor hos 

en individ och skapa spänningar i samhället.19 Frågorna innefattar ämnen som menar på att 

motstridiga och kritiska åsikter finns i frågan vilka kan väcka känslor hos en individ som kan 

skapa obehag samt vara orsak till en konflikt.20 Definitionen på kontroversiella frågor blir inte 

strukturen på frågorna, utan snarare de frågor som lämnar tolkningsfriheter med öppna svar. 

Kontrovers skapas i de olika uppfattningarna om frågans svar eller lösningar. 

 

 

  

                                                           
17 Skolverket. s 9  
18  Hess, E. Diana. (2009) Controversy in the classroom: the democratic power of discussion. Routledge: New 

York. s 37–38. 
19 Europarådet. (2016) Undervisa om kontroversiella frågor. Tillgänglig via https://rm.coe.int/16806d8d5c s 8 
20 Långström, S & Virta, A. (2011) Samhällskunskapsdidaktik – utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande. Studentlitteratur: Lund.  s 240 
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3. Didaktisk teori och didaktikens tre grundfrågor 

I detta kapitel kommer didaktiska teorier som finns om kontroversiella frågor presenteras och 

beskrivas för att senare ge ett resultat på ovan nämnda frågeställningar. Syftet med uppsatsen 

kommer att besvaras och analyseras utifrån den didaktiska triangeln som använts som 

förståelseram för begreppet kontroversiella frågor. 

 

3.1 Didaktikens tre grundfrågor Vad, Hur och Varför? 

Begreppet didaktik härstammar från det grekiska ordet ”didáskein” och betyder undervisa, 

lära ut samt analysera. Det handlar om undervisningens och lärandets teori, så som 

utgångspunkter och modeller för analytisk användning och förståelse av undervisningen.21 

Begreppet didaktik kan delas upp i två olika underkategorier, vilka är allmändidaktik och 

ämnesdidaktik. Ämnesdidaktiken innehåller speciell didaktisk avgränsning till ett visst 

undervisningsämne såsom samhällskunskapsdidaktik. Allmändidaktik kan däremot betecknas 

som en mer didaktisk helhet med en strävan efter att vara heltäckande för alla ämnen.22  

När man behandlar begreppet didaktik finns det tre frågor som kommer till användning vilka 

är vad, hur och varför. Dessa frågor brukar visas i modellen den didaktiska triangeln (se 

bilaga). Den första punkten berör innehållet i undervisningen, den andra berör 

undervisningsmetoden och den tredje punkten berör syftet. Dessa tre ska samverka och 

sammanlänkas för att undervisningen ska bli så pass givande som möjligt.23 

Vad-frågan fokuserar på ämnesinnehållet och ett visst stoff väljs ut av läraren med 

bearbetningar av olika slag. Frågor som kan ställas av läraren vid planering av undervisningen 

är exempelvis vad undervisningen ska handla om samt vad eleverna ska uppmärksamma och 

bearbeta. Efter genomförd undervisning kan även en didaktisk analys ske då man som lärare 

kan ställa sig frågorna vad undervisningen berörde, samt vad som studerades.24 

Undervisningen tar sig alltid någon form där arbetet med ämnesstoffet sker med hjälp av olika 

metoder. Den didaktiska hur-frågan spelar sin roll här då denna fråga fokuserar på 

undervisningens uppläggning och process. Likadant kan denna fråga ställas både före och 

                                                           
21 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. (2009) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i 

didaktik.4:e uppl. Fundo Förlag AB: Umeå. s 18 
22Sjöholm, Kaj, Kansanen, Pertti, Hansén Sven-Erik & Kroksmark, Tomas. (2014) Allmändidaktik – en integrerad 

del av allmändidaktik. I Forsman, Liselott, Hansén, Sven-Erik (red.) Allmändidaktik – vetenskap för lärare. 

Studentlitteratur AB: Lund. s 61–62 

23 Lindström, G & Pennlert, L-Å. s 27 
24 Ibid. s 26 
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efter genomförandet av undervisningen. Före undervisningens start kan läraren ställa sig 

frågan hur innehållet ska behandlas. Efter undervisningens slut kan läraren istället ställa sig 

frågan hur innehållet bearbetades. De dimensioner av undervisning som inte är lika synliga är 

mål och avsikt med undervisningen. Den didaktiska grundfrågan varför riktar sin 

uppmärksamhet till det innehåll och de metoder läraren väljer att implementera i 

undervisningen. Målen syftar till vilket specifikt lärande man som lärare vill att 

undervisningen ska leda till hos eleverna i form av deras personliga utveckling och kunskap. 

Detta gör att syfte och mål med undervisningen är det första steg som behöver göras innan val 

av innehåll och metod. Vid utvärdering av undervisningen då ämnesstoffet behandlats 

reflekteras process och resultat mot förutbestämda mål. Detta leder till att det vid planering av 

undervisning bör läggas vikt på att länka samman syfte, mål, innehåll och metod.25 

De didaktiska grundfrågorna har inte några självklara svar för ett visst undervisningstillfälle. 

Undervisningen påverkas av flertalet olika faktorer så som till exempel lärarens attityder, 

värderingar eller människosyn. Likaså elevernas förutsättningar, förkunskaper, attityder eller 

sociala situation. Även ramfaktorer spelar in här vilka kan vara klassens storlek, 

samhällsstrukturer eller kultur. Vid planering av undervisning bör man därför ta hänsyn till de 

olika faktorer som kan komma att påverka undervisningsmomenten.26 

Samhällskunskapsdidaktiken är mångdimensionell beroende på ämnets samhällsroll och 

karaktär. Detta gör att flera olika ämnen som kan skapa kontrovers i undervisningen kan 

komma att beröras. I samhällskunskapen handlar ämnet inte enbart om en vetenskap utan 

ämnet bygger på flera olika vetenskaper om samhället. Didaktiken i samhällskunskap har ett 

samband till den vardag var individ upplever. Ämnet handlar om förändringar i samhället som 

läraren har ett ansvar att fånga upp och implementera i sin undervisning. Värdefrågor, 

socialisering, identitet och medborgarskap ger samhällskunskapen en prägel, vilket bör 

diskuteras i didaktiken. Grundfrågorna vad, hur och varför blir särskilt viktiga för 

samhällskunskapen.27 Undervisning och lärande må vara i fokus i samhällskunskapsdidaktik, 

men även andra aspekter spelar roll där samhällsinformation kan förmedlas.28 Det uppstår ett 

informellt lärande, vilket innebär att det är ett lärande som uppstår utanför skolans 

verksamhet.29 Ämnesdidaktiken spelar en viktig roll i undervisningen för läraren, då den finns 

                                                           
25 Lindström, G & Pennlert, L-Å. s 26 
26 Ibid. s 26-27. 
27 Långström, S. & Virta, A. s 16 
28 Ibid. s 17 
29 Woolfoolk, Anita & Karlberg, Martin. (2015) Pedagogisk psykologi. Pearson: London. s 204 
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för att öka förståelse för elevers lärande i specifikt ämne eller bidra till lärarens utveckling på 

ett professionellt sätt. Dessutom kan man som lärare använda ämnesdidaktiken som ett stöd i 

val av metoder, innehållsmässiga aspekter eller utvärderingar av undervisningen.30 

Sammanfattningsvis består den didaktiska triangeln om tre grundfrågor vilka är vad, hur och 

varför. Dessa tre grundfrågor behöver samverka och vara genomtänkta för att undervisningen 

ska uppnå god kvalitet. Frågorna innefattar delar så som ämnesinnehåll, metodval och motiv 

till varför läraren väljer specifikt ämnesinnehåll och metod. Dessa tre aspekter samverkar för 

att gemensamt skapa lärande i klassrummet i alla undervisningssituationer. Denna uppsats har 

utgått från didaktikens tre grundfrågor och är i samverkan med grundfrågorna skriven med 

hjälp av kvalitativ textanalys som metod.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
30 Långström, S & Virta, A. s 18 
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4. Kvalitativ textanalys som metod 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vår valda metod och vilket urval som använts i arbetet. 

Kapitlet kommer även presentera källkritiska aspekter i arbetet där vi utgått från äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens. Kapitlet kommer även redovisa hur arbetet utgått för att 

uppnå hög validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Val av metod 

Till denna uppsats har vi använt oss av kvalitativ textanalys utifrån didaktikens tre 

grundfrågor vad, hur och varför. Metoden vi valt syftar främst till att studera tidigare 

forskning och andra författares verk inom hur kontroversiella frågor bör behandlas i 

undervisningen. Som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud beskriver är 

kvalitativ textanalys hur författare ställer sig mot varandra. Detta går att beskriva hur olika 

författare beskriver ämnet samt hur de lyfter fenomenet kontroversiella frågor.31 I uppsatsen 

har vi därför undersökt hur de olika författarna ställer sig inom ämnet och förstå hur 

kontroversiella frågor har förändrats och vilka effekter det har i undervisningen. Texterna har 

bearbetats aktivt för att på så sätt kunna lyfta de frågor som väcks i texterna. I våran 

kvalitativa textanalys har vi främst studerat litteratur som på något sätt belyser de 

frågeställningarna arbetet avser att besvara, i enlighet med hur Repstad beskriver kvalitativ 

textanalys.32 Vårt val av metod nyttjas för att på så sätt studera hur kontroversiella frågor 

tillskrivs i en viss kontext eller hur författarna ställer sig till de utmaningar som finns. Vi har 

även undersökt hur argumentationen lyfts i de texter vi studerat, vilket betyder vad texternas 

poänger är och ifall deras teorier stöds av det författarna kommit fram till. Av den valda 

metoden har vi därför studerat vad tidigare forskning och andra författares verk beskriver 

kontroversiella frågor och därefter problematiserat det ur den didaktiska triangeln. Kvalititav 

textanalys har varit en viktig del av detta arbete, främst genom att finna svar på arbetes syfte 

och frågeställningar, men även för att problematisera det utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

                                                           
31 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena. (2017) 

Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5: e uppl. Wolters Kluwer: Stockholm s 

211 
32 Repstad, Pål. (2007) Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4: e uppl. Studentlitteratur: 

Lund. s 115 
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4.2 Urval  

Det material som ligger till grund för detta arbete är kritiskt granskad forskning inom ämnet, 

faktaböcker som är avsedda för blivande lärare, tidigare kurslitteratur och Skolverkets kurs- 

och läroplan. I informationssökningen fann vi även en publikation som Europarådet publicerat 

under år 2016. Denna publikation ska fungera som ett stöd för verksamma lärare i hur man 

arbetar med kontroversiella frågor, undervisningsmetoder och varför man ska undervisa om 

ämnet. Till denna publikation fanns även nationella och internationella forskningsstudier som 

berör arbetets frågeställning. Litteratursökningen har främst skett genom Linköpings 

Universitets bibliotekdatabas Unisearch. Söktjänsten innehåller de flesta av bibliotekets 

databaser där man kan söka efter artiklar, böcker och tidskrifter. Denna söktjänst har varit en 

viktig del i vår kvalitativa textanalys då vi kunnat specificera artiklar med sökord som är 

relevant för arbetets frågeställningar. De sökord som använts är controversial issues där vi 

inriktat specifikt på ”school”, ”teacher” och ”education”. Med hjälp av dessa sökord har vi 

kunnat finna material som utgår från ett lärarperspektiv, snarare än elevperspektiv.  

4.3 Källkritik 

Ur ett källkritiskt perspektiv har arbetet utgått från äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. Äktheten går att beskriva som när flera oberoende källor visar på samma sak.33 Det 

som framkommit under arbetets gång är att litteraturen till stor del utgår från olika aspekter. Å 

andra sidan framhävs det att kontroversiella frågor kan vara utmanande i undervisningen och 

att det är aktuellt och viktigt att arbeta med.  

Den tryckta litteraturen och artiklar som använts i arbetet har sammanställt vad tidigare 

forskning sagt, vilket går att förklara det som sekundärkällor. En huvudregel är att en 

primärkälla alltid är mer trovärdig än sekundärkälla.34 Författarna som skrivit den trycka 

litteraturen är forskare inom olika forskningsområde, vilket kan göra att det har en uppfattad 

bild över hur den tidigare forskningen förhållit sig. I den tryckta litteraturen presenteras även 

författarnas egna forskningsresultat, vilket i sig är en primärkälla.  

Samtidighet beskrivs som tiden från en händelse fram tills det antecknades. Om tiden skiljer 

sig från det att fakta framkom till dess att det blev antecknat är det större sannolikhet att 

resultatet skiljer sig då det kan finnas risk för minnesfel, efterrationalisering eller 

                                                           
33 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud. s 292 
34 Ibid. s 292–293 
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efterhandskonstruktioner.35 Vi har även ur ett samtidigt perspektiv utgått från forskning som 

är så pass ny och som belyser de frågeställningar arbetet avser att besvara. Den sista 

källkritiska aspekten är tendens. Tendens förklaras som i vilken miljö eller under vilka 

omständigheter en källa har kommit till.36 Det går även att sammanfatta det som ifall 

författaren har ett syfte att ge sin egen bild eller försöka vilseleda resultaten. Därför är det 

viktigt att den fakta som presenteras även kompletteras av en oberoende källa.  

I studien har vi strävat efter att uppnå hög validitet och hög reliabilitet. Validitet innebär att 

man undersöker det som är relevant för sammanhanget. Reliabilitet innebär att det som mäts 

ska mätas på ett trovärdigt vis, alltså pålitlighet. Det betyder att förmågan att ge samma värde 

vid upprepade mätningar värdesätts.37 För att uppnå hög reliabilitet och hög validitet utgår 

materialet i denna uppsats från kritiskt granskade källor. Materialet som valts ut för att uppnå 

studiens syfte har varit relevant och berört kontroversiella frågor ur ett lärarperspektiv. 

Källorna har lästs upprepande gånger och påvisat återkommande resultat, vilket stärker både 

validiteten och reliabiliteten. Kontroversiella frågor är ett ämnesområde som blivit mer 

aktuellt på senare år, därför har det funnits brett material med nutida referenser att använda. 

Frågor om vad som egentligen är kontroversiellt kan skilja sig historiskt jämfört mot idag. Av 

den anledningen har vi endast studerat litteratur som är relevant för samtiden. Texter om 

kontroversiella frågor från förr anses inte vara lika relevant jämfört mot idag samtidigt som de 

kan bli feltolkade om man inte känner till sammanhanget som texterna kom till i38, vilket ökar 

textens validitet och reliabilitet samt betonar samtidighetskriteriet i källkritik. Tidigare 

studier, både internationella och nationella, har gjorts inom ämnet, vilket inneburit att det varit 

enkelt att finna material.  

Den litteratur som arbetet bygger på är dels artiklar som är kritiskt granskade, läroböcker på 

universitetsnivå och Skolverkets läroplan och kursplan för samhällskunskap. De dokument 

som är av politiska drag är publicerade av Skolverket och Europarådet. Dessa dokument 

betonar vikten av tendens och oberoende i forskningssökningen ur ett källkritiskt perspektiv. 

Skolverkets läroplan och kursplan är författade dokument som har röstats för av svensk 

riksdag. Europarådet är en europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation som inte ska 

förväxlas med Europeiska rådet. Europarådets ambition är att stärka länders positioner genom 

                                                           
35 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud. s 294  
36 Ibid. s 294 
37 Ibid. s 58 
38 Repstad, P. s 117 
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att bland annat stödja arbetet för demokrati, arbete med yttrande- och informationsfrihet och 

arbete mot en ökad social rättvisa.39 Europarådet har ingen beslutande makt, men kan å andra 

sidan ses som Europas moraliska auktoritet.40 Det insamlade materialet har besuttit en stor 

bredd vilket har gett skäl till tolkningsmöjligheter och problematisering av materialet. 

Den tryckta litteraturen som använts i studien har varit en viktig tillgång i arbetet. Böckerna 

som använts har varit studentlitteratur som berört samhällskunskapsdidaktik och antologi om 

kontroversiella frågor i samhällskunskap ur olika didaktiska perspektiv. Dessa källor är 

skrivna för studier på universitetsnivå och är kritiskt granskade eller är ett forskningsresultat 

som författarna presenterar. Detta gör att källorna har en högre tillförlitlighet ur ett källkritiskt 

perspektiv jämfört med till exempel information som inte granskats eller baserat på någon 

annans åsikter och tyckande.  

Litteraturen har visat på liknande delar om hur lärare ska hantera kontroversiella frågor, men 

den tidigare forskningen har istället mer berört djupet och problematiserat ämnet vilket kunnat 

länkas samman för att skapa ett trovärdigt resultat. Kvalitativ textanalys som metod i 

uppsatsen har gett en inblick i kontroversiella frågor, vilket ökat kunskapen inom 

ämnesområdet. Inom denna metod finns även möjlighet att kritiskt granska tidigare forskning. 

Genom att ställa litteratur, författare och andra verk gentemot varandra leder det till ett 

källkritiskt perspektiv.41  

Digitala källor har även använts som litteratur i studien. Ur ett källkritiskt perspektiv är det 

viktigt att kunna skilja partisk och opartisk information. Detta på grund av att det kan finnas 

källor som kan vara partiskt inriktade, vilket kopplas till tendens- och äkthetskriterierna i 

källkritiken.  

Digitala källor i denna uppsats har inneburit tidigare forskning i form av avhandlingar. 

Resultaten inom tidigare forskning kan betonas olika beroende på vilka lärare som intervjuats. 

Tidigare forskning har behandlats ur ett källkritiskt perspektiv, då personliga åsikter kan 

kommit att påverka studiernas resultat. Studierna som arbetet granskat har inte baserats på 

partiska åsikter, vilket har gjort att resultaten varit tydliga. Detta har vi sett genom att noga 

                                                           
39 Nationalencyklopedin. (u.å.) Europarådet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/europarådet 

(hämtad 2018-04-18).  
40 Riksantikvarieämbetet (2017) Så arbetar Europarådet. https://www.raa.se/samhallsutveckling/internationellt-

arbete-och-eu-samarbete/europaradet/om-europaradet/ (hämtad 2018-04-18).  
41 Repstad, P. s 117 
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granska källförteckningen i de digitala källorna, vilka i alla fall har visat sig vara relevant 

forskningsmaterial.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning ur ett internationellt perspektiv inom uppsatsens 

ämne och en beskrivning av ämnet samhällskunskap. Detta kapitel avser också att presentera 

resultat och svar på studiens frågeställningar. Resultatet är disponerat utifrån den didaktiska 

triangeln och analyserat utifrån triangelns grundfrågor vad, hur och varför.  

5.1 Internationell forskning om kontroversiella frågor 

I klassrummet är en kontroversiell fråga en fråga som rör ett fenomen där olika sociala åsikter 

delas upp varigenom olika samhällsgrupper erbjuder olika tolkningar och lösningar.42 I detta 

sammanhang har omfångsrik forskning gjorts om vikten av att hantera diskussioner angående 

kontroversiella frågor i klassrummet. Forskning har visat att diskussioner om kontroversiella 

frågor främjar bland annat demokratiska värderingar, intresse för politik, tolerans för 

minoriteter och aktivt medborgarskap. Det har också visat sig att lärare tycker att det är svårt 

att hantera denna typ av frågor och forskningen visar på att ju mer aktuellt ett ämne är desto 

svårare är det att hantera i undervisningen. Detta beroende på att det är svårt att förutse 

resultat av debatt angående aktuella frågor och då utfallet av detta måste komma fram till 

olika tolkningar och fördomar.43  

Gindi och Erlich har tidigare studerat hur arbetet ser ut med kontroversiella frågor. Deras 

resultat visade på att knappt en tredjedel av alla lärare bedriver politiska diskussioner i sin 

undervisning. Det är de lärare som känner att de har stöd från kollegor, skolan som 

organisation som för diskussioner om kontroversiella frågor i större utsträckning än de lärare 

som inte har känslan av stöd. Ser man i lärarrollen medborgarutbildning som den viktigaste 

delen menar Ginidi och Erlich på att lärarna inkluderar mer diskussioner med kontroversiella 

inslag i undervisningen. Detta hänger även ihop med lärarens egna förmåga inom ämnet och 

ju mer mångkulturell träning man som lärare får desto mer kontroversiella diskussioner vågar 

en lärare genomgå.44 Gindi och Erlich beskriver avslutningsvis fyra olika uppfattningar om 

lärarens roll i hanteringen av kontroversiella frågor. Första uppfattningen benämns som 

neutrala lärare. Det är den lärarrollen som ser till att undvika att beröra dessa ämnen under 

klassrumsdiskussionerna. Den andra uppfattningen är lärare som påpekar flera olika 

perspektiv i frågan på ett objektivt sätt. Den tredje uppfattningen pekar på att man som lärare 

ska vara ensidig och välja att belysa en särskild ståndpunkt i en viss fråga utan att diskutera 

                                                           
42 Gindi & Erlich s 59 
43 Ibid. s 59 
44 Ibid. s 58 
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frågan, vilket utelämnar utrymme för motståndsfulla åsikter. Den fjärde uppfattningen är att 

man som lärare låter eleverna diskutera frågan ur olika perspektiv samtidigt som man klargör 

frågan och arbetar på ett objektivt sätt.45 

Cowan och Maitles lyfter i sin bok teaching controversial issues in the classroom: key issues 

and debates en undersökning som gjordes i tjugoåtta länder runt om i Europa med utfallet att 

flertalet av berörda lärare besatt en rädsla för att hantera kontroversiella frågor. Detta beror på 

att lärarna inte kan förutse diskussionens utfall, föräldrars åsikter och klassrummets struktur.46 

Cowan och Maitles belyser bland annat olika aspekter så som ålder, vilket innebär att man ska 

ta hänsyn till elevernas ålder för att vissa frågor ska kunna hanteras. De menar på att detta inte 

ska göras med elever under sexton år då det kan dra till sig uppmärksamhet från politiker, 

vårdnadshavare eller kollegor. Detta beroende på att vissa elever kan anses behöva vara mer 

mogna för att kunna hantera dessa typer av frågor. I takt med den ökade digitaliseringen i 

samhället är information om olika frågor lättillgängligt via media och elever kan finna 

intresse i att diskutera dessa frågor i samhällskunskapsundervisningen.47 De påpekar att det är 

bättre att hantera kontroversiella frågor med elever som är yngre än sexton år då det finns mer 

tid och utrymme för detta i undervisningen. Genom att ställa dessa aspekter emot varandra går 

det att poängtera att det inte enbart är åldern som spelar roll, utan metoderna för att hantera 

frågorna. Det kan även vara lärarens kunskaper i att kunna hantera kontroversiella frågor som 

är bristande.48 

Byford, Lennon och Williams B har genomfört en studie över hur lärare som är verksamma i 

high school arbetar med kontroversiella frågor. Studien utgår från delstaterna Indiana och 

Oklahoma i USA. Denna studie bygger på olika frågeställningar som verksamma lärare fått 

besvara. Undersökningens syfte var att mäta lärarnas kompetenser och vilja i att undervisa om 

kontroversiella frågor. Resultatet visade att 73% av lärarna ansåg att man bör lyfta 

kontroversiella frågor i undervisningen.49 När man istället lyfter påståendet att lärare ska 

skydda sig själva och inte arbeta med frågor som kan vara kontroversiellt i den delstaten de 

arbetar menar istället 60% av de tillfrågade lärarna att man inte bör göra det. Lärarna styrker 

                                                           
45 Gindi & Erlich. s 59 
46 Cowan, Paula. & Maitles, Henry. (2012) Teaching controversial issues in the classroom: key issues and 

debates. Continuum International Publishing Group: New York s 5 
47 Ibid. s 2 
48 Ibid. s 3-4 
49 Byford, Jeff, Lennon, Sean & William B, Russell III. (2009) Teaching controversial issues in the social 

studies: A research study of high school teachers. Heldref Publications: Washington DC s 167 
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att det är viktigt att arbeta med kontroversiella frågor, men inte om det kan skada deras 

yrkeskarriär. Lärare som varit yrkesverksamma mellan 1 – 3 år påpekar att kontroversiella 

frågor kan skada deras karriär eftersom det kan leda till att deras anställningsavtal bryts eller 

inte förlängs.50 I deras studie konstaterar man att kontroversiella frågor behöver arbetas med i 

undervisningen. Det behöver inte finnas ett rätt svar på frågan, utan lärarens uppgift är att 

exponera idéer och upplysa elever i ämnen som kan skilja från deras eget ställningstagande. 

Vidare menar man att lärarna ser värdet av att undervisa om kontroversiella frågor då elever 

utvecklas till upplysta medborgare.51 

5.2 Ämnet samhällskunskap 

Samhällskunskap är ett ämne som kan verka aningen diffust och svårtolkat med vad som 

uppfattas vara innehållet, om man inte har koll på de centrala målen som finns. I den 

nuvarande läroplanen står det uttryckligen att 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 

om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.52  

Samhällskunskap är ett ämne som i grundskolan som har ett dubbelt uppdrag. Ena delen av 

ämnet innebär att med avsikt fostra eleverna till demokratiska medborgare med de färdigheter, 

attityder och kunskaper som det innefattar att ha. Den andra delen av ämnet syftar till att 

utveckla det samhällsvetenskapliga kritiska tänkandet, vilket är grunden i ämnet.53 Ur 

samhällets perspektiv är ämnets syfte att fostra demokratiska medborgare. Detta perspektiv 

genomsyras av demokrati och kunskaper som krävs för att vara en aktiv medborgare i det 

svenska samhället. För att kunna fostra demokratiskt så krävs det att eleverna innehar ett 

självständigt tänkande som tränats upp i undervisningen. Medborgerlig fostran förutsätter 

kunskaper om samhället och i dagens samhälle innefattar det även självkritiskt tänkande.54 Att 

fostra demokratiska medborgare är ett uppdrag som ska genomsyra hela skolans pedagogiska 

verksamhetsarbete. Denna uppgift kan uppfattas som svårdefinierad då utgångspunkten kan 

                                                           
50 Byford, Jeff, Lennon, Sean & William B, Russell III. (2009) s 168 
51 Ibid. s 169 
52 Skolverket. (2011) s 199. 
53 Långström, S. & Virta, A. (2011) s 18 
54 Ibid. s 18 
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tyckas hamna i samhällskunskapsämnet, då det innefattar kunskap om samhället och 

medborgarkrav.55 

Själva kunskaperna i ämnet samhällskunskap handlar om områden som berör exempelvis 

politik, makt, ekonomi, samhällsstrukturer och identiteter.56 Man kan dela upp innehållet i två 

olika delar, mikro-och makronivå. Mikronivån berör kunskaper som ligger nära eleverna och 

deras vardagsliv, som exempelvis hur samhället fungerar i praktiken. Makronivån berör 

snarare de stora linjerna som inte ligger på individnivå, men som ändå påverkar individens liv 

i form av riktlinjer. Detta kan exempelvis beröra olika samhällstrukturer.57 Var enskild individ 

lever samtidigt inom makro-och mikronivån och kräver därför kunskap om båda, vilket 

betonar vikten av kunskapen som eleverna bör få med sig av undervisningen. Den teoretiska 

kunskapen blir för eleverna att ha förståelse för bland annat begrepp, lagar och normer. Den 

praktiska kunskapen för eleverna blir att kunna tillämpa dessa kunskaper i samhället och 

samtidigt förstå samhällets livsvillkor.58 

I och med läroplanen som uppkom år 2011 har kognitiva färdigheter värdesatts mer än 

tidigare och det handlar om att exempelvis genom media kunna följa olika samhällsfrågor, ha 

förmåga att argumentera, ta ställning och motivera sina åsikter med hjälp av kunskaperna 

eleven har.59 Med fokus på samhällskunskap så är det ett ämne som är en blandning av olika 

samhällsvetenskapliga ämnen, så som sociologi och statsvetenskap. Dessa olika ämnen 

innehåller ämnesområden som kan väcka känslor och vara kontroversiella. Det kan leda till att 

de kan upplevas som svåra att hantera. I samhället behandlas olika delar av det som vi 

uppfattar som kontroversiellt, vilket eleverna då behöver tränas i.60 I kursplanen i 

samhällskunskap står det att läraren tillsammans med sina elever ska arbeta med aktuella 

ämnen under den tidpunkt då de är aktuella.61 Aktuella ämnen kan väcka känslor, skapa debatt 

och uppfattas som kontroversiella. I ett inledningsskede av en aktuell händelse kan det vara 

svårt för läraren att ana om ämnet kan skapa kontrovers, då man inte kan förutse vad som kan 

väcka elevers känslor.62  

                                                           
55 Ibid. s 19 
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5.3 Hur ska lärare arbeta med kontroversiella frågor i undervisningen?  

Att undervisa i samhällskunskap är ett varierande arbete som kan innefatta givande 

diskussioner, då det till stor del är ett diskussionsbaserat ämne. Som lärare tillsammans med 

sina elever väljer man hur intressant och varierad undervisningen blir. Detta beroende på de 

didaktiska grundfrågorna vad och hur arbetet med de ämnesområden som finns i kursplanen 

bedrivs. I samhällskunskapen finns det ämnen som man bör beröra med försiktighet. Det 

gäller att noga tänka på om, och i så fall hur samt varför man ska implementera det i sin 

undervisning. Det är dessa ämnen som benämns som kontroversiella.63  

För att hantera kontroversiella frågor i undervisningen kan man kartlägga hur olika lärare 

agerar då de kommer i kontakt med områden i undervisningen som kan uppfattas som 

känsliga. Lärare agerar olika, likadant som att vi alla reagerar på skilda sätt i olika situationer. 

Att lärare i dessa situationer agerar annorlunda kan även bero på att det inte finns några 

exakta direktiv för hur man ska hantera frågorna.64 Lärare skapar olika strategier för att 

hantera uppkomna kontroverser i klassrummet.65 För att grovt generalisera olika sätt att agera 

inom undervisningen kan man dela upp lärare i tre olika grupper som beskriver hur arbetet 

med kontroversiella frågor bedrivs. Den första gruppen kallas undvikarna. Dessa lärare väljer 

att avhålla ämnesområden som kan väcka starka känslor och låter bli att beröra 

ämnesområdet.66 I undervisningssituationer där kontroversiella frågor kan uppkomma agerar 

läraren på ett sådant sätt att den kontroversiella frågan inte har en chans att komma upp till 

ytan.67 Detta leder till defensiv undervisning, vilket innebär att vissa områden inom 

undervisningen markeras som oviktiga då läraren undvikar att ta upp dem, vilket eleverna kan 

komma att märka.68  

Den andra kategorin av lärare benämns som grävare. Dessa lärare ser inga problem med att 

arbeta med kontroversiella frågor i undervisningen. När kontroversiella frågor uppstår i 

undervisningen tar läraren frågan till debatt och problematiserar frågan för att skapa lärande.69 

Läraren intar rollen som debattledare och låter eleven, som kan ha uttryckt sig kontroversiellt, 

att få motivera och ge skäl för sina åsikter. Lärarens uppgift blir i detta fall att objektivt svara 

                                                           
63 Långström, Virta. s 240 
64 Ibid. s 241 
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på frågan på ett sätt som kan leda till ny inarbetad kunskap.70 Undervisningen om 

kontroversiella frågor ska inte vara ett hinder för att låta eleven ta till sig information som 

sträcker sig utanför ämnets innehåll. Denna typ av undervisning kan benämnas som offensiv 

undervisning, då intresset ligger att låta eleverna gräva fram något de själva finner 

intressant.71 

Den tredje kategorin kallas för taktikerna. Dessa lärare har tydligt tänkt igenom och 

analyserat ämnesområdet i förväg och i denna analys problematiserat, vägt för- och nackdelar 

som finns mot varandra för att vara väl förberedd på eventuella kontroverser som kan uppstå i 

undervisningen. Denna typ av lärare har ofta stöd i sitt ämne och arbetssätt hos skolledningen. 

De nackdelar som kan finnas i analysen försöker läraren lösa genom olika prövade metoder. 

Denna typ av undervisning brukar benämnas som neutral undervisning och går in i 

arbetsområdet efter en kartläggning av planerat problem med en tillhörande lösning.72 I vissa 

fall går det dock inte att förutse att kontroverser kan uppstå. Taktikerna kan då som lärare inta 

en roll som normfördelare där en diskussion öppnas i klassrummet. Till uppdraget hör här att 

kunna bemöta elevernas åsikter och tankar på ett sätt som får dem att tänka till hur den 

berörda frågan kan uppfattas i samhället, kopplat till läroplanen.73 

På de sätt som lärarna benämns ovan är grävare och taktikers strategier de sätt som man bör 

implementera i undervisningen. Dessa typer av undervisningsmetoder kan leda till att 

eleverna kan få nya tankar och pröva sina argument gentemot andra elevers 

ställningstagande.74 Att undvika en kontrovers i klassrummet kan leda till att eleverna inte får 

samma chans att utveckla sina förmågor, så som att argumentera och kunna stå för sina 

åsikter.  

För att på bästa sätt undervisa om kontroversiella frågor behöver läraren skapa god stämning 

och ta kontrollen i klassrummet.75 Det är ingen självklarhet att elever i skolan vågar stå för 

och säga vad de tycker. Det ligger i alla lärares didaktiska förmåga att försöka skapa ett 

klassrumsklimat som ska präglas av öppenhet och positivitet där undervisningen ska vara 

meningsfull. Till detta hör även struktur, tydliga regler och samtalsorganisering. Alla dessa 

aspekter är grundläggande för att kontroversiella samtal ska kunna fungera. Som lärare 

                                                           
70 Unemar Öst, I. s 96 
71 Långström, S & Virta, A. s 241 
72 Ibid. s 242 
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behöver man fånga upp elevernas frågor och ge dem utrymme att diskutera. Detta kan ske 

genom att man i planeringen låter viss tid vara till övers, för att ta tillvara på tillfällen då 

frågor utan givna svar kan komma att uppstå. Genom att noga didaktiskt designa 

undervisningssituationer kan man som lärare ta upp aktuella händelser i undervisningen där 

diskussion kan uppstå. Dock bör man ta hänsyn till att det här inte går att begränsa 

diskussionen till enbart ett specifikt ämne, så som just ett specifikt parti eller en specifik 

minoritetsgrupp, då det i flera fall blir svårt för eleverna att få olika perspektiv och utveckla 

den kognitiva förmågan.76 Som lärare är det viktigt att implementera en samtalsmetod som 

leder till lärande. Det kan innebära exempelvis att lärare ger utrymme för konstruktiv 

återkoppling, samarbete där eleverna inkluderas, träna på att respektera varandras åsikter och 

aktivt deltagande. Detta kan leda till lärande och utveckling av sin egen förståelse.77 Det är 

viktigt att läraren hanterar samtalet på en nivå där diskussionen inte blir överhettad. Det kan 

annars leda till konflikter som kan påverka tryggheten i klassrummet och leda till oro bland 

eleverna.78 Dessa aspekter är viktiga för ett tryggt klassrumsklimat och demokratisk fostran.79  

Läraren behöver även skydda elevernas personliga integritet då kontroverser kan påverka dem 

negativt. När lärare uppmuntrar elever att säga vad de tycker kan vissa elever uppfatta det 

som legitimt att ha extrema åsikter, vilket det inte är om det motsätter sig skolans 

värdegrund.80 Det kan leda till en konflikt, därför behöver läraren belysa olika perspektiv för 

att vidga synpunkterna över en viss fråga för eleverna.  

Lärare behöver också kunna bemöta spontana frågor och åsikter. Det uppfattar många lärare 

som en av de svåraste utmaningarna. Vad eleverna möts av på sociala medier kan man aldrig 

förutse, därför är det svårt att veta vilka frågor som kan uppstå i skolan. Det är inte självklart 

hur man bemöter spontana kommentarer eller svåra frågor som lärare.81 Ytterligare en 

färdighet man som lärare bör ha vid hantering av kontroversiella frågor är att kunna hantera 

brist på specialkunskap. Frågorna försvåras av att de är invecklade och under ständig 

förändring. Detta är en aspekt som kräver specialkunskaper som många lärare inte har då 

frågor som berörs ofta är bortom läroplanens riktlinjer.82 
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Läraren kan använda sig av undervisningsstrategier som exempelvis att vara en neutral 

ordförande, vilket kan liknas med debattledare. Risken för förutfattade meningar minskar med 

denna strategi, dock kan den vara svår att genomföra. Diskussionen kan leda till förstärkning 

av befintliga fördomar om elevernas kontroverser är svagt underbyggda. Ett annat exempel på 

en strategi är att ha balans. Där presenterar läraren flertalet olika perspektiv i en fråga så 

övertygande som möjligt, på ett opartiskt sätt. Eleverna får då se flera perspektiv som kan 

leda till nya argument, ståndpunkter och tankar. Svårigheten är att få fram att alla åsikter är 

lika kloka och välgrundade. Extrema åsikter kan därför skapas och förstärka eventuella 

fördomar. Ett sista exempel är att man kan agera som djävulens advokat där man som lärare 

tar en ställning mot elevernas åsikter. Detta kan leda till att flera elevers åsikter tas till ytan. 

Dock kan eleverna tro att läraren har de åsikter som hen argumenterar för.83 

Med det som ovan nämnts går det att påvisa att vissa riktlinjer går att följa utifrån de 

didaktiska frågorna. Med tanke på grundfrågan hur går det att länka samman samtalet med 

kommunikativa strategier som metod. Att tänka på i detta är att agera förebyggande snarare än 

reaktivt. I detta steg bör man som lärare utveckla kommunikativa strategier som kan anpassas 

till givna och aktuella situationer där kontroversiella samtal kan uppstå. Alla elever har rätt till 

olika åsikter och uppfattningar, men dessa måste balanseras mot andra elever så att inte någon 

kränks. De elever med uppfattningar som kan uppfattas på ett sätt som inte stämmer överens 

med skolans värdegrund ska inte uppleva att de tystas ner eller blir förbisedda. I samtalet bör 

man även ha som riktlinje att använda ideologisk mångfald som en resurs. Detta innebär att 

normalisera eventuella konflikter och kontroverser. Som lärare ska man acceptera demokratin 

och dess oenighet och använda ideologisk rikedom som en pedagogisk resurs i klassrummet 

för lärande.84 

Sammanfattningsvis blir svaret på denna fråga att man som lärare ska hantera kontroversiella 

frågor i undervisningen genom att lyfta dem till ytan i klassrummet. Detta för att eleverna ska 

få möjlighet att utveckla sina förmågor och träna på att bli demokratiska samhällsmedborgare, 

där oenighet accepteras. Att vara en undvikande lärare kan däremot skapa en känsla hos 

eleverna att läraren inte anser att berörda frågor är viktiga. Detta bör man som lärare inte göra, 

eftersom att uppdraget är att förbereda eleven för framtiden. I framtiden kommer alla att möta 

kontroversiella frågor, vilket eleverna behöver få tränas i att debattera. När diskussioner med 
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kontrovers genomförs bör läraren vara objektiv i sina åsikter, men presentera frågan utifrån 

flera olika perspektiv då det gör att eleverna kan utveckla sina kognitiva förmågor.  

5.4 Varför behöver arbete med kontroversiella frågor bedrivas i skolan? 

Det finns olika anledningar till varför man behöver hantera kontroversiella frågor i skolan. Ur 

ett samhällsperspektiv har skolan som uppgift att träna eleverna till att bli aktiva demokratiska 

medborgare. För att kunna bli det behöver man få förståelse över gränser mellan acceptabel 

och oacceptabel aktivism.85 I läroplanen från 2011 står det att skolan ska påverka eleverna 

genom att aktivt och medvetet respektera samhällets värderingar och implementera dessa 

värderingar i vardagen. Skolan har olika mål, exempelvis att varje elev ska kunna ta medvetna 

ställningstagande som är etiska med grund i mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar 

och personliga erfarenheter. Elever ska respektera andra elever, se sina medmänniskor och 

kunna sätta sig in i andras situation, för att skapa en vilja med det bästa för alla.86 Att fostra 

eleverna till demokratiska medborgare är ett uppdrag som kan vara krävande och det ligger 

inte enbart på samhällskunskapsämnet att göra detta. Det är hela skolan, elevens familj och 

samhället i stort som ska bidra till elevens utveckling som samhällsmedborgare.87  

Skolan har ett uppdrag som innebär att förbereda eleverna för de krav de kan möta på i 

samhället och arbetslivet som vuxna individer.88 Vi lever i ett informationssamhälle där 

information snabbt kan komma att förändras, vilket medför att kraven också förändras. Detta 

innebär att man som lärare har ett uppdrag i samhällskunskapsundervisningen att ge eleverna 

verktyg för att utveckla ett kritiskt tänkande, skaffa färdigheter och kunna analysera kunskap 

för att kunna lösa eventuella problem. Detta har tidigare varit ett problem då skolan tidigare 

utbildat eleverna med färdigställd kunskap snarare än att utveckla och utmana deras kritiska 

tänkande.89 På gruppnivå har läraren, utöver det som ovan nämnts, olika uppdrag som att 

klargöra det svenska samhällets värdegrund och konsekvenser för handlingar med eleverna. 

Till detta uppdrag hör att diskutera olika värderingar, problem och uppfattningar. Läraren 

arbetar för att utveckla regler för samvaron, gruppen och klargör skolans normer som en 

grund för arbete och samarbete.90 
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Personalen i skolan ska tillsammans på organisationsnivå medverka till utveckling av 

elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för medmänniskor. Skolans 

verksamhet ska präglas av solidaritet och personalen ska motverka diskriminering, kränkande 

behandling och mobbning.91  

Den didaktikska grundfrågan varför värdesätts i skolans uppdrag med hanteringen av 

kontroversiella frågor. Genom undervisningen om kontroversiella frågor ligger syftet i att 

fostra demokratiska medborgare. Som lärare gäller det att tänka igenom hur undervisningen 

ska byggas upp med innehåll och metoder. Uppdraget kräver att innan undervisningens start 

ta reda på vilket lärande man vill uppnå med undervisningen hos eleverna. Därför behöver 

läraren problematisera eventuella kontroverser som kan uppstå i undervisningen för att vara 

förberedd för diskussioner och inte undvika dessa. Istället bör man som lärare sträva efter att 

gräva i dessa typer av frågor för att förbereda eleven för samhällslivet, där oenighet främjas i 

demokratiska samhällen. Planeringen av undervisningen inom exempelvis identitet bör länka 

samman med ett tydligt syfte med mål, innehåll och metoder där debatt av frågor kan komma 

att spela stor roll i undervisning för utbildningssyfte både i ämneskunskaper och sociala 

färdigheter för samhällslivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
91 Skolverket. s 12 



27 
  

6. Diskussion och analys 

I detta kapitel kommer resultatet analyseras i förhållande till didaktikens grundfrågor. För att 

förtydliga resultatet kommer även ett fiktivt exempel beskrivas, taget ur en skolsituation där 

en kontrovers uppstår och hur man som lärare ska hantera den fiktiva situationen. 

6.1 Analys av resultat i relation till den didaktiska triangeln 

Den didaktiska triangeln med grundfrågorna vad (innehåll), varför (syfte) och hur (metod) går 

att koppla till forskningsresultatet.  Genom kvalitativ textanalys som tillämpad metod 

framkom resultat som visar på att lärare bör hantera denna typ av frågor genom att lyfta dem 

till ytan i klassrummet. Detta medför att elevens kognitiva förmågor får tränas och utvecklas.  

I den didaktiska triangelns del om metod och frågan hur så har forskningen bland annat 

påvisat att det finns fyra typer av undervisning av kontroversiella frågor. Gindi och Erlich 

pekar på fyra olika uppfattningar om lärarens roll och hantering av kontroversiella frågor. 

Riktlinjer och rekommendationer, som framgår i resultatet, pekar på att det är den fjärde 

presenterade rollen som bör implementeras i undervisningen. Det är den roll där man som 

lärare låter eleverna diskutera frågan ur flera olika perspektiv samtidigt som frågan klargörs 

och arbetas med på ett objektivt tillvägagångssätt. Det skiljer sig åt vilken av metoderna som 

är vanligast, men detta är metoden alla lärare bör sträva efter. 

Tidigare internationell forskning pekar på att det finns en rädsla hos lärare i hanteringen i och 

med att yrkesrollen kan komma att stå på spel. Detta är en aspekt som gör att kontroversiella 

frågor kan komma att undvikas i undervisning, vilket främst kan ske ur ett internationellt 

perspektiv. I den svenska skolan kan man anta att kraven inte ser likadana ut. Detta beroende 

på att den svenska skolan inte har ett liknande system för lärarlegitimation som exempelvis 

USA. I USA behöver lärarna arbeta ett visst antal år för att få sin legitimation, vilket kan vara 

synonymt med att läraren blir utbytt vid misstag i hanteringen av kontroversiella frågor. Detta 

ser olika ut till skillnad från det svenska system där man får lärarlegitimationen efter 

färdigställd utbildning på antingen universitet eller högskola.92 Å andra sidan kan svenska 

lärare också känna rädsla i och med hanteringen av kontroversiella frågor i undervisningen. 

Det kan bero på inställning och viss osäkerhet i hur man bör bemöta åsikter som inte är 

förenligt med skolans värdegrund. Som lärare bör man vara objektiv i sina åsikter och påvisa 
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flera olika perspektiv på ett neutralt sätt för att inte kritiseras för att vara opartisk.  

 

Metodvalet hänger ihop med didaktiska triangelns grundfråga varför som består av syfte. 

Syftet med utbildningen ligger alltid tillgrund för hur undervisningsmetoderna och vilket 

innehåll som undervisningen berör bör väljas ut. Syftet i frågan varför i relation till 

kontroversiella frågor betonar demokratifostran. Resultatet påvisar att man som lärare ska 

hantera kontroversiella frågor i skolan, eftersom skolans uppdrag är att fostra demokratiska 

medborgare. Detta sker genom träningen av de kognitiva förmågorna och elevernas lärande i 

att acceptera oenighet, förändring och diskussion inom kontroversiella frågor. 

 

Den didaktiska grundfrågan vad som berör innehållet i undervisningen bör vara genomtänkt 

när man implementerar ett visst ämnesområde ur samhällskunskapens kursplan. Genom 

planering av undervisningen bör viss tid vara avsatt för eventuella frågor eller andra 

implikationer som kan komma att försena tidsplaneringen.  Detta är en viktig aspekt för att 

kunna lyfta spontana frågor i klassrummet som kan väcka känslor, eftersom att tiden 

emellanåt kan uppfattas för knapp.  

Sammanfattningsvis så hänger frågorna vad, hur och varför ihop för att kunna skapa en 

fungerande undervisning. Skulle någon av delarna saknas blir triangeln inte längre liksidig, 

vilket medför en undervisning som kan riskera att vara ostrukturerad, innehållsfattig eller 

saknar syfte.93 Den kvalitativa textanalysen visar att den didaktiska triangeln som 

förståelseram för kontroversiella frågor kräver att de olika delarna faller på plats för att 

undervisningen ska uppnå sitt syfte. I nästa avsnitt kommer ett fiktivt ett exempel presenteras 

för att styrka resultatet samt för att visa hur man som lärare bör agera i en situation där 

kontroversiella frågor kan komma att uppstå, utifrån den didaktiska triangeln. Lärare kan som 

tidigare nämnt känna rädsla i och med hanteringen av kontroversiella frågor i undervisningen. 

Det kan bero på inställning och viss osäkerhet i hur man bör bemöta åsikter som inte är 

förenligt med skolans värdegrund. Som lärare bör man vara objektiv i sina åsikter och påvisa 

flera olika perspektiv på ett neutralt sätt för att inte kritiseras för att vara opartisk. 

6.2 Exemplet ”Rasistiska åsikter” 

En speciell utmaning inom skolan, i framför allt samhällskunskap, kan vara att eleverna 

uttrycker sig opassande gentemot skolans värdegrund som ska främja demokrati och 
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jämställdhet.94 Ponera att det i en klassrumssituation vid undervisning om migration uppstår 

en situation då en del elever, i minoritet, främlingsfientligt uttrycker sig och på så sätt inte 

främjar demokratin. Det uppstår en kontrovers i klassrummet där elever börjar uttrycka sig 

oenigt emot varandra. Kommentarer så som att ”Det får inte plats mer invandrare i Sverige 

och de gör ingen nytta för vårt samhälle utan tar bara våra jobb.” möter argument så som ”Det 

får det visst och alla är lika mycket värda, Sverige är dessutom ett så pass rikt och 

glesbefolkat land så det finns hur mycket plats som helst.”. Det är cirka 15 minuter kvar av 

lektionen där sista minuterna är tilltänkt att kolla på en film som berör ämnet migration. Hur 

ska man som lärare agera i denna situation? Ska man välja att låta eleverna titta på filmen 

eller lyfta ämnet som berörs?  

Utifrån studiens resultat bör man som lärare i detta fall ha planerat ämnesområdet med extra 

tid för att kunna avsätta vissa bitar för diskussioner. Detta ger svar på den didaktiska 

grundfrågan vad som betonar vad som ska lyftas i undervisningen och hur undervisningen är 

upplagd. Därför bör läraren lyfta elevernas kontroversiella fråga till ytan i klassrummet och 

låta dem se filmen nästkommande lektion. I läroplanen i kapitlet värdegrund står det att 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.95 

För att främja skolans värdegrund behöver lärare bemöta främlingsfientligheten med 

diskussion på ett aktivt sätt. Om läraren hade valt att undvika kontroversen och istället kolla 

på filmen så hade hen inte tagit hänsyn till läroplanens värdegrund, där det tydligt står att 

aktiva insatser ska implementeras. Att denna fråga kan komma att uppstå i undervisning om 

migration går det eventuellt att förutse, vilket läraren må ha kunnat använda en taktisk teknik 

för att förbereda sig. Detta har att göra med didaktiska grundfrågan hur som betonar vikten av 

metod för undervisning. I detta fiktiva fall har kontroversen uppstått utan att läraren förutsett 

det och läraren väljer att vara en grävare i frågan och låta eleverna komma fram till ett 

gemensamt svar. Att lyfta den kontroversiella frågan till ytan gör att läraren låter eleverna 

ventilera sina åsikter samtidigt som de får träna i att lyssna på varandra.  

Läraren bör föra diskussionen med utvecklade kommunikativa strategier. Alla elever får tycka 

vad de vill, men åsikterna behöver balans så att ingen elev kränks. Metoden för hur läraren 

hanterar frågan behöver därför vara implementerad sedan tidigare i undervisningsstrategier 

                                                           
94 Långström, S & Virta, A. s 227  
95 Skolverket. s 7 
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som kan uppkomma. För att ha en bra diskussion bör läraren ha skapat ett tryggt 

klassrumsklimat genom all undervisning, vilket främjar att elever vågar ta för sig, debattera 

samt stå för sina åsikter. Att kontroversiella frågor bör lyftas i undervisningen är som ovan 

nämnt för att lärarens uppdrag är att fostra demokratiska medborgare där oenighet är 

accepterat, vilket ger svar på didaktikens grundfråga varför. 

I detta fall blir eleverna så pass oeniga att en konflikt uppstår i klassrummet. Som lärare gäller 

det nu att agera på ett neutralt sätt och presentera flera olika perspektiv i frågan för att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kognitiva förmågor. I detta fall presenterar läraren 

olika perspektiv som får de elever som uttryckt sig främlingsfientligt att tänka om. De har 

fortfarande rätt till en egen åsikt, men med lärarens strategier så har deras argument 

omprövats och solidaritet börjar infinna sig i deras åsikter. Kommentarer så som att ”det är 

väl kanske inte deras fel då att de får fly och det är ju bra att vi kan hjälpa oskyldiga barn och 

ungdomar att passa in i vårt samhälle.” börjar uppstå i klassrummet. Eleverna går till största 

del eniga ut ur klassrummet efter cirka en kvarts diskussion.  

Att läraren lyfte frågan direkt och sköt på filmen gjorde att eleverna fick träna i att vara 

demokratiska medborgare. De fick även testa att se nya perspektiv ur frågan. Hade frågan inte 

lyfts hade det funnits möjlighet att konflikt hade kunnat uppstå som nu istället förebyggdes 

med hjälp av diskussion av elevernas olika oenigheter. Detta med hjälp av lärarens 

handledning på ett objektivt och förebyggt sätt som främjar elevens utveckling. Det är som 

lärare en betonande uppgift att driva en undervisning som kan hjälpa eleven att utveckla 

förmågan att problematisera kontroversiella frågor inför framtiden. I samma uppgift ligger det 

vikt vid att öka förståelsen för att det inte finns några självklara, givna och enkla svar på 

kontroversiella frågor. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel kommer slutsatser av studien presenteras. Korta och koncisa svar kommer att 

ges för att enbart presentera det som besvarar frågeställningarna. Studiens slutsatser kommer i 

kapitlet knytas samman till den didaktiska triangeln som teori.  

Syftet med denna studie var att studera hur man som lärare bör hantera kontroversiella frågor 

i samhällskunskapsundervisningen. För att uppnå syftet följer nedan svar på 

frågeställningarna:  

• Hur ska man som lärare arbeta med kontroversiella frågor inom 

samhällskunskapsundervisningen?  

Lärare bör hantera denna typ av frågor genom att lyfta dem till ytan i klassrummet. Detta 

medför att elevens kognitiva förmågor, vid diskussion, får tränas och utvecklas. Slutsatser 

som går att påvisa är att man som lärare bör hantera kontroversiella frågor i undervisningen 

genom att ha tänkt igenom metod och innehåll. Metoden som används vid hanteringen av 

frågor som kan uppfattas väcka känslor spelar roll för elevens lärande. Lärare bör använda en 

metod som visar flera olika perspektiv ur en fråga samt i detta fall vara objektiv, vilket 

besvarar den didaktiska triangelns grundfråga hur. Grundfrågan vad får svar genom att 

innehållet i undervisningen bör ha analyserats innan metodvalet. Läraren bör ha tänkt ut 

eventuella kontroverser som kan komma att uppstå. Därför bör extra tidsutrymme ha planerats 

för att ha tid och utrymme till att lyfta dessa frågor till ytan med eleverna i klassrummet, för 

att på så sätt undvika konflikter. Detta är en viktig aspekt för att kunna hantera spontana 

frågor i undervisningen. 

• Varför bör man arbeta med kontroversiella frågor inom skolan? 

Litteraturstudien tydliggjorde att resultatet påvisar att lärare ska hantera kontroversiella frågor 

i skolan, eftersom skolans uppdrag är att fostra demokratiska medborgare. Detta sker genom 

träningen av de kognitiva förmågorna och elevernas lärande i att acceptera oenighet, 

förändring och diskussion inom kontroversiella frågor. Den didaktiska grundfrågan varför får 

på så vis sitt svar. Demokratifostran är viktigt ur ett samhällsperspektiv då det främjar det 

svenska samhället och kommande generationers sätt att hantera framtida val, frågor och 

kommande kontroverser. 

Den didaktiska triangeln hänger på så vis ihop med frågorna vad, hur och varför för att lärare 

ska kunna implementera en fungerande undervisning om kontroversiella frågor i skolan. Den 

didaktiska triangeln belyser att de olika grundfrågorna måste beröras och implementerats i 
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planeringen, för att undervisningen ska uppnå sitt syfte. Detta gäller all typ av undervisning, 

men i denna studie är det enbart undervisning om kontroversiella frågor som är relevant.  

Denna studie avviker från liknande studier eftersom att resultatet analyserats utifrån den 

didaktiska triangeln, vilket tidigare funnen forskning inte gjort. Tidigare har det bara 

beskrivits om kontroversiella frågor överlag, utan att ha en förklaringsmodell så som den 

didaktiska triangeln.  
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8. Avslutning och förslag till vidare forskning 

De viktigaste slutsatserna som går att påvisa av denna studie är att kontroversiella frågor inte 

bör undvikas i undervisningen. Det är viktigt att lyfta frågorna direkt i klassrummet, med 

hjälp av att som lärare har planerat extra tidsutrymme i ämnesområden för just frågor som kan 

uppstå spontant. Som lärare ska man vara opartisk i undervisningen och påvisa flera olika 

perspektiv ur frågor för att låta eleverna diskutera och komma fram till ett gemensamt svar, 

med eventuell oenighet. Detta för att utveckla kognitiva förmågor hos eleverna och i samtidigt 

uppfostra demokratiska medborgare, vilket är ett av svenska skolans mest betonade uppdrag.  

 

Av denna undersökning har nya frågor väckts. Denna studie har enbart studerat litteraturen 

och tidigare forskning genom kvalitativ textanalys. Även om litteraturen varit en tillgång för 

att finna svar på frågeställningar blir det inte någon heltäckande studie som går att använda 

som ett färdigt stöd i alla typer av kontroversiella frågor. Detta beroende på att alla dessa 

frågor ser olika ut, och kan vara svåra att förutse. Litteraturen som berörts i arbetet har främst 

studerat hur man som lärare ska arbeta med kontroversiella frågor samt varför man behöver 

arbeta med det i undervisningen.  

Vidare forskningsansatser som går att studera är att undersöka hur man kan arbeta med 

kontroversiella frågor i andra ämnen, för att på så sätt jämföra metoderna över hur 

kontroversiella frågor hanteras. Samhällskunskap är ett ämne som lämnar utrymme för 

tolkningsmöjligheter jämfört mot vissa andra ämnen. På grund av att samhället är i ständig 

förändring är samhällskunskap ett ämne som behöver lyfta dessa typer av frågor. 

Kontroversiella frågor är ett ämne som kan uppfattas som laddat för både lärare och elever. 

Eftersom studien enbart har studerat hur lärare bör arbeta med kontroversiella frågor kan 

vidare forskning även studera hur det skiljer sig utifrån ett elevperspektiv. Kontroversiella 

frågor är ett ämne som kan skapa konflikter och skada relationen mellan lärare och elev, 

vilket kan komma att belysa hur olika konflikthanteringsteorier kan komma att användas för 

lärare.  

Avslutningsvis går det påvisa att hantera kontroversiella frågor i undervisningen visar på en 

utveckling hos elevernas kognitiva förmågor. Trots att tydliga riktlinjer för detta saknas i 

styrdokumenten har vi, som blivande lärare, ett ansvar att beröra denna typ av frågor i 

undervisningen. Ett av lärares viktigaste uppdrag är att fostra demokratiska medborgare, 

vilket kräver att oenighet måste accepteras. Ett utmärkt tillfälle för träning av denna förmåga 

är just kontroversiella frågor. 
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10. Bilaga 

 

En modell över hur den didaktiska triangeln med faktorerna syfte, metod och innehåll ser ut. 


