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Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att undersöka och tolka samhällskunskapslärares uppfatt-

ningar om hur barn i årskurs 4–6 bör undervisas om kontroversiella samhällsfrågor. För 

att göra detta användes kvalitativa intervjuer som metod, och fem samhällskunskaps-

lärare från tre olika skolor intervjuades. När intervjuerna skulle tolkas användes her-

meneutiken som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visade bland annat att lärarna de-

lade uppfattningar om att kontroversiella samhällsfrågor är en viktig del av samhälls-

kunskapsundervisningen. De valde ut samhällsfrågor i undervisningen utifrån vad 

som är aktuellt i media och utifrån vad som intresserar deras elever. De delade också 

uppfattningen om att även om man ska prata om kontroversiella samhällsfrågor, ska 

man som lärare inte göra eleverna överdrivet oroliga så att de bara blir skrämda. Något 

som de uppfattade som utmanande med kontroversiella samhällsfrågor var att se till 

att klassrumsdiskussioner inte blev för livade, eller att någon elev som berördes av en 

samhällsfråga blev ledsen. Samhällskunskapslärarna uppfattade det dock inte som att 

dessa utmaningar var så stora att de undvek kontroversiella samhällsfrågor, utan kon-

staterade bara att det finns utmaningar, men också möjligheter med undervisning av 

kontroversiella samhällsfrågor. 
 

Nyckelord: Kontroversiella samhällsfrågor, samhällskunskap, samhällskunskapslä-

rare, undervisning 

  



3 
 

1. Inledning 

Samhällskunskapsundervisningen ska enligt Skolverket (2017a:218) göra det möjligt för 

eleverna att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. En del 

av dessa samhällsfrågor kan uppfattas som kontroversiella. Med kontroversiella sam-

hällsfrågor menas sådana samhällsfrågor eller samhällsproblem som är tabubelagda, 

som väcker starka känslor, eller som på något vis kan uppfattas som olämpliga samtal-

sämnen för små barn. Samhällsfrågorna i sig behöver inte nödvändigtvis vara kontro-

versiella, däremot kan det vara kontroversiellt att ta upp dem med skolelever i en viss 

ålder. Det finns dock en sorglig ironi i att anse att barn är för små för att höra om sexu-

ella övergrepp, när man samtidigt vet att sexuellt utnyttjade av barn är så vanligt. I en 

undersökning av Allmänna barnhuset (2015:5–6) där omkring 6000 svenska gymnasie-

elever deltog, visade det sig att en av fem hade utsatts för sexuella övergrepp under 

uppväxten. Eleverna måste ju känna till att det förekommer och hur man gör om man 

blir utsatt för övergrepp för att förstå vad de varit med om och kunna söka hjälp. Även 

om eleverna aldrig själva kommer utsättas för sexuella övergrepp, hedersförtryck, barn-

misshandel och så vidare, så kommer de växa upp i en värld där andra barn utsätts för 

det. En del elever kommer till och med även växa upp och bli de människor som utsätter 

barn för dessa brott. 

 Enligt Europarådet (2016:8) behöver kontroversiella samhällsfrågor bli mer upp-

märksammade i undervisningen. Det finns dock många lärare som undviker vissa sam-

hällsfrågor eftersom de är rädda hur elever, föräldrar och kollegor ska reagera. Att prata 

med barn om kontroversiella samhällsfrågor i samhällskunskapsundervisningen behö-

ver inte vara några bekymmer. Eleverna själva är oftast mycket intresserade och enga-

gerade i samhällsfrågor som vuxna anser vara kontroversiella. Det gäller dock att det 

görs på ett genomtänkt pedagogiskt sätt. Elever ska kunna gå ifrån en samhällskun-

skapslektion och känna att det varit givande och lärorikt, inte att de blivit skrämda eller 

tappat hoppet om mänskligheten.  

 I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) blir de 

flesta kontroversiella samhällsfrågorna inte aktuella i samhällskunskapsundervis-

ningen förrän i årskurserna 4–6 (Skolverket, 2017a:220). Skolverket har inte preciserat 

vilka samhällsfrågor som ska tas upp med eleverna. Det är alltså många gånger upp till 

läraren att avgöra vad som ska ingå i samhällskunskapsundervisningen. Många lärare 

tar upp dödsstraff i gymnasiet, men det är underförstått att sådana ämnen inte är lämp-

liga i lågstadiet (Europarådet, 2016:8). Det betyder att någon gång passerar eleverna en 

ålder där lärare börjar anse att de är redo för att höra om kontroversiella samhällsfrågor. 

Detta innebär att innehållet i undervisningen kommer se väldigt olika ut i olika klasser.  

 Samhällskunskapslärare som har arbetat en längre tid sitter på erfarenheter och kun-

skaper om hur man bäst undervisar elever i årskurs 4–6 om kontroversiella samhälls-

frågor. Min förhoppning är att denna uppsats kan användas av blivande samhällskun-

skapslärare som är osäkra på hur de ska prata om kontroversiella samhällsfrågor med 

unga elever, så att fler barn går ur skolan med verktyg för att delta i samhällsdebatten 

och lösa samhällsproblem.  



4 
 

2. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka och tolka samhällskunskapslärares uppfattningar 

om hur barn i årskurs 4–6 bör undervisas om kontroversiella samhällsfrågor. Vidare är 

syftet att skapa en djupare förståelse av dessa uppfattningar. För att uppnå detta syfte 

försöker jag i uppsatsen att besvara frågeställningarna här nedan. 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur gör samhällskunskapslärare urvalet av samhällsfrågor i undervisningen? 

 

2. Vilka uppfattningar har samhällskunskapslärare om hur elever i årskurs 4–6 bör un-

dervisas om kontroversiella samhällsfrågor? 

 

3. Vilka utmaningar möter samhällskunskapslärare i undervisning om kontroversiella 

samhällsfrågor? 
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3. Bakgrund  

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden för arbetet. Jag definierar först några begrepp som 

förekommer i uppsatsen som är viktiga att förstå innebörden av och veta hur de an-

vänds i uppsatsen, sedan vad läroplanen Lgr 11 säger om undervisning av samhällsfrå-

gor och några pedagogiska utmaningar med undervisning av kontroversiella samhälls-

frågor. Jag listar även statistik om olika samhällsfrågor för att påvisa deras relevans i 

undervisningen. Bakgrunden avslutas med en genomgång av tidigare forskning och 

den teoretiska utgångspunkten för arbetet. 

3.1 Definitioner 

Kontroversiella samhällsfrågor – ”Kontroversiella frågor brukar beskrivas som sam-

hällsproblem som är aktuella, väcker starka känslor och ger upphov till motstridiga 

lösningar beroende på vilka värderingar eller konkurrerande intressen som finns i olika 

samhällsgrupper” (Europarådet, 2016:13).  

 

Grooming – När vuxna tar kontakt med barn under 15 år, ofta över internet, i syfte att 

sexuellt utnyttja dem. (Polismyndigheten, 2017). 

 

Trafficking – Även kallat människohandel, används i arbetet synonymt med sexslav-

handel. (Brottsoffermyndigheten, 2014). 

 

Kvinnorörelse – ”Kvinnorörelse är en politisk rörelse som arbetar för att kvinnor ska 

vara jämställda med män och för att få bort diskriminering av kvinnor” (Nationalen-

cyklopedin).  

 

Mansrörelse – ”Social rörelse som driver sociala och politiska frågor som engagerar 

män och som prioriterar mäns intressen” (Nationalencyklopedin). Begreppet används 

i uppsatsen för den del av mansrörelsen som vill främja ett jämställt samhälle. 

3.2 Läroplanen Lgr 11 
Nedan redogörs för vad Skolverket säger om undervisning om samhällsfrågor i årskurs 

4–6 i läroplanen Lgr 11, kursplanen samhällskunskap och kommentarmaterialet till 

kursplanen i samhällskunskap. 

 

3.2.1 Vad Lgr 11 säger om samhällsfrågor 

Skolverket säger inte uttryckligen att kontroversiella samhällsfrågor ska vara en del av 

samhällskunskapsundervisningen, däremot kan många kontroversiella samhällsfrågor 

inkluderas i deras egna beskrivning av samhällsfrågor: 

  
Med samhällsfrågor avser kursplanen alla frågor som berör människor på en samhällsnivå. Det är 

frågor om hur samhället fungerar i dag och ska utvecklas framöver. Det kan vara samhällsproblem 

som ännu inte har fått sin lösning eller frågor som människor har olika åsikter om. Gemensamt för 

samhällsfrågorna är att de ofta kan belysas i termer av orsak och verkan och att de kan studeras ur 

olika aspekter och perspektiv. (Skolverket, 2017b:6). 
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Enligt definitionen av kontroversiella samhällsfrågor i 3.1 betyder detta citat att Skol-

verket menar att sådana ska vara med i undervisningen, det vill säga frågor som inte 

har någon klar lösning eller som det finns mycket olika åsikter om. 

Att samhällskunskapslärare ska vara objektiva och sakliga, och som svenskar i allmän-

het inte avslöja politiska sympatier, är en vanlig uppfattning. Den uppfattningen delar 

även Skolverket. I läroplanens del om skolans grundläggande värden och uppdrag står 

det nämligen: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till 

skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena 

eller andra åskådningen” (Skolverket, 2017a:8). Detta betyder förstås inte att lärare ska 

låtsas som att det är okej att ha nationalsocialistiska värderingar i skolan. Skolan har ju 

även en värdegrund som den står på som lärarna ska förmedla till eleverna: “Skolan 

har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.” (Skolverket, 2017a:9). 

 Under övergripande mål och riktlinjer skriver Skolverket (2017a:12) bland annat 

skolans mål är att varje elev “respekterar andra människors egenvärde” och “tar av-

stånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medver-

kar till att hjälpa andra människor”. När samhällskunskapslärare undervisar om kon-

troversiella samhällsfrågor kan de alltså inte vara helt och hållet objektiva. Om elever 

anser att homosexuella bör stenas på grund av att deras religion säger det, kan inte 

läraren bara säga att alla har rätt till sin egen åsikt, utan läraren måste alltså markera att 

sådant inte är förenligt med skolans värdegrund. Däremot ska eleverna enligt kurspla-

nen i samhällskunskap lära sig att ”uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exem-

pel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika per-

spektiv” (Skolverket, 2017a:219). Det är svårt att tänka sig att stening av homosexuella 

skulle vara en lämplig åsikt att låta elever argumentera om, men det som svenskar ser 

som extrema åsikter kan ju vara den allmänna uppfattningen i övriga världen. Det kan 

bli en chock för eleverna om de tror att majoriteten av världens befolkning tycker att 

det är självklart att homosexuella människor ska ha samma rättigheter som heterosex-

uella människor, vilket inte är fallet enligt Pew Research Center (2013). På så sätt är det 

ju i stället svenskar som har extrema åsikter, eftersom vi hör till en minoritet. 

 Även om många ämnen inte är finns med i kursplanen för samhällskunskap i års-

kurs 4–6, så menar Skolverket att lärarna ska ”i undervisningen i olika ämnen integrera 

ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsu-

mentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger” 

(Skolverket, 2017a:19). Samhällskunskapslärare är alltså inte endast begränsade till det 

som finns nämnt i kursplanen för samhällskunskap i årskurs 4–6, utan de bör även dis-

kutera ämnen som finns i andra kursplaner. Det är således inte så att samhällskunskaps-

lärare inte får diskutera sexuella övergrepp med elever bara för att sex- och samlevnad 

finns med i kursplanen för biologi.  
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3.3 Undervisning av kontroversiella samhällsfrågor 
I detta avsnitt följer en redogörelse av vad bland annat Europarådet säger om under-

visning av kontroversiella samhällsfrågor. Skolverket (2018) hänvisar nämligen på sin 

hemsida till ett material som Europarådet har tagit fram som är tänkt att vägleda lärare 

i hur de kan undervisa om kontroversiella samhällsfrågor.  

 

3.3.1 Pedagogiska utmaningar med kontroversiella samhällsfrågor  

Skolverket poängterar att materialet är skrivet som övergripande råd för europeiska 

länder, vilket innebär att allt inte är relevant för svenska skolor, och som exempel tar 

de att aga är förbjudet i Sverige (Europarådet, 2016:6). Även om aga är förbjudet här, 

kan det dock vara högst relevant med undervisning om aga i många klassrum i Sverige 

ändå, då många elever kommer från eller att deras föräldrar är uppvuxna i länder där 

aga inte är förbjudet. Anledningen till att Europarådet har tagit fram materialet är att 

kontroversiella samhällsfrågor är något som lärare undviker att prata om i skolan. Detta 

är ett problem eftersom det oftast är just de samhällsfrågor som elever tänker mycket 

på och oroar sig för, och då är det viktigt att skolan finns där för dem och kan låta 

eleverna diskutera dessa ämnen tillsammans. Det är även viktigt att prata om dem i 

skolan för att kunna lösa de samhällsproblem som vi står inför. Undervisning om kon-

troversiella samhällsfrågor har blivit allt mer aktuell sedan bland annat de många 

terrordåd som har skett runt om Europa det senaste decenniet. Europarådet menar att 

många samhällsfrågor har kommit så nära inpå att det inte längre räcker med att elever 

lär sig fakta om demokrati och mänskliga rättigheter i undervisningen, utan de måste 

lära sig att bli aktiva och engagerade medborgare (Europarådet, 2016:7).  

 Det som gör att kontroversiella samhällsfrågor är angelägna att ta upp i undervis-

ningen beror bland annat på att media kommer att skapa elevernas bilder av samhälls-

problem, vilka inte alls behöver stämma överens med verkligheten. Skolan måste därför 

vara en kraft i samhället som bidrar till att elever får en mer nyanserad bild av sam-

hällsfrågor. Det som gör att undervisning av kontroversiella samhällsfrågor blir mer 

och mer aktuell beror också på att eleverna ständigt blir exponerade av dem genom 

media eftersom de spenderar mer och mer tid på internet. Ytterligare en anledning är 

att samhällsfrågorna faktiskt angår eleverna. De påverkas ofta av dem i allra högsta 

grad (Europarådet, 2016:14). Att undervisning görs på ett genomtänkt sätt är särskilt 

viktigt med kontroversiella samhällsfrågor just eftersom eleverna många gånger per-

sonligen berörs av dem. Eleverna kan få dålig självkänsla om de får höra av läraren att 

de värderingar som den har vuxit upp med är fel. På samma sätt kan elever tro att de 

åsikter som läraren berättar finns i samhället, är rätt. Många elever känner sig dessutom 

kränkta när elever i klassrummet får komma till tals och yttrar åsikter om elevens relig-

ion eller liknande. Detta kan leda till att eleverna inte vågar delta i diskussionsövningar, 

vilket får som följd att de inte får öva på sin argumentationsförmåga (Europarådet, 

2016:16). 

 Det som gör att vissa samhällsfrågor är kontroversiella kan vara att det finns olika 

åsikter om vad problemen bakom dem beror på. Europarådet (2016:8) förklarar att det 

sällan finns enkla svar på den typen av samhällsfrågor, vilket leder till en pedagogisk 

utmaning. Den pedagogiska utmaningen består i att kunna undervisa om kontroversi-

ella samhällsfrågor på ett objektivt sätt, och att få undervisningen att leda till lärande i 

stället för konflikter i klassrummet. Europarådet (2016:14) poängterar att det som anses 
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vara kontroversiella samhällsfrågor ändras med tiden, ser olika ut i olika länder men 

även mellan olika skolklasser. Europarådet radar upp frågor som lärare måste ta ställ-

ning till när de undervisar om kontroversiella samhällsfrågor. Några av frågorna lyder:  

 
Hur skyddar man elevernas integritet? I synnerhet om ämnet är känsligt med tanke på elevens bak-

grund och som de själva eller genom sin familj är starkt engagerade i frågan. Eleverna ska inte behöva 

känna sig generade, diskriminerade och utanför, eller bli utsatta för trakasserier och kränkande be-

handling. 

 

Hur löser man upp spänningar eller förhindrar att diskussionerna blir överhettade? Det gäller att 

behålla kontrollen i klassrummet så att eleverna kan diskutera fritt. […] 

 

Hur tar man upp kontroversiella frågor på ett objektivt sätt när man saknar specialkunskaper i ämnet 

och inte har pålitliga källor? Läraren får inte känna sig obekväm eller riskera att bli kritiserad för att 

vara partisk eller inkompetent. 

 

Hur reagerar man på oväntade frågor och okänsliga kommentarer? Läraren måste behålla sin integri-

tet och de andra eleverna får inte känna sig sårade eller förolämpade. (Europarådet, 2016:12) 

 

Det finns många utmaningar med att undervisa om kontroversiella samhällsfrågor. Det 

är mycket svårt att som lärare vara helt objektiv vid undervisning dessa samhällsfrågor, 

då det inte räcker med att peka på fakta för att besvara dem. För samhället i stort är det 

ett problem att lärare sitter på helt olika uppfattningar om vad som är svaret på sam-

hällsfrågorna, eftersom det blir svårt att skapa en likvärdig utbildning. Att det är svårt 

för läraren att vara objektiv är både ett problem för den enskilda läraren som oroar sig 

för hur den ska uppfattas, och för elever som faktiskt har lärare som är alldeles för sub-

jektiva. För att undvika subjektivitet kan försöka läraren fungera som en debattledare i 

klassrummet och undvika alla former av personliga åsikter. Läraren kan också vara 

noga med att presentera flera sidor i en kontroversiell samhällsfråga, och låta eleverna 

bilda sig en egen bild utifrån dem. Är eleverna i stället redan helt eniga om en samhälls-

fråga, kan läraren försöka representera motståndarsidan och debattera mot eleverna. 

Inga strategier är vattentäta, utan läraren måste anpassa dem till olika klasser och olika 

situationer. (Europarådet, 2016:15–16).  

 Ljunggren, Unemar Öst & Englund (2015:13) menar att det första lärare måste göra 

när de undervisar om kontroversiella samhällsfrågor, är att avgöra vilka samhällsfrågor 

som är kontroversiella. Utifrån det kan läraren sedan göra sina pedagogiska val i under-

visning om kontroversiella samhällsfrågor. Författarna rekommenderar att börja med 

att göra tre val, nämligen vilket ämne som ska behandlas, sedan hur man ska förklara 

problemet, och slutligen välja ut specifika frågor kring problemet. De kallar detta för 

trestegsmodellen. Syftet med denna uppdelning menar de är att skapa struktur i under-

visningen, eftersom samtal om kontroversiella frågor tenderar att bli allt för spretig.  
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3.4. Samhällsfrågornas relevans för elever i årskurs 4–6  
I 5.1 presenteras kontroversiella samhällsfrågor som lärarna har undervisat om i sam-

hällskunskapsundervisningen (se tabell 1). För att göra det tydligt att dessa samhälls-

frågor är relevanta för undervisning av elever i årskurs 4–6 sammanställs här i en över-

sikt några av samhällsfrågorna som många elever i Sverige berörs av. 

 

3.4.1 Översikt av samhällsfrågor  

Hedersförtryck – Omkring 70 000 ungdomar mellan 16 och 25 år i Sverige tros leva un-

der hedersförtryck, och socialtjänsten i Stockholm kunde i en studie av omhändertagna 

barn se att en tredjedel av alla flickor levde under hedersförtryck. Även om inte alltid 

barnen själva lever under hedersförtryck i familjer med hedersproblematik, så uppger 

kvinnojourer att de kvinnor som söker hjälp hos dem på grund av hedersförtryck näs-

tan alltid har barn (SOU, 2014:220). 

 

Sexuella övergrepp mot barn – Som nämnt i inledningen visade Allmänna barnhusets 

(2015:5–6) undersökning att omkring 20 % av de 6000 gymnasieelever som deltog hade 

utsatts för sexuella övergrepp under deras uppväxt. I en undersökning av Brottsföre-

byggande rådet, då 4659 elever i årskurs 9 deltog, uppgav 15 % av dem att de utsatts 

för någon form av sexualbrott det senaste året (Frenzel, 2016:31). Brottsförebyggande 

rådet betonar att när det kommer till sexualbrott mot barn räknar man med att mörker-

talet är mycket stort, men att statistiken som visar en ökning av brott främst handlar 

om att det blir vanligare att sexuella övergrepp anmäls, inte att det blir vanligare att 

brotten begås. Dessutom har lagstiftningen ändrats, vilket har lett till att fler övergrepp 

kan anmälas (Shannon & Törnqvist, 2011:7). 

 

Grooming –  I en fördjupningsrapport gjord av det nationella kunskapscentret Barnfrid, 

som på uppdrag av regeringen arbetar för att sprida kunskap om sexuella övergrepp 

mot barn, visade det sig att många barn har utsatts för grooming. I deras undersökning 

där 1332 gymnasieelever deltog, svarade 23 % att de innan 15 års ålder hade blivit kon-

taktade av en vuxen person i sexuellt syfte på internet. Personerna hade bland annat 

begärt om att få avklädda bilder på dem eller velat bestämma träff för samlag (Jonsson 

& Sveden, 2017:6).  

 

Barnmisshandel – Brottsförebyggande rådet (2018) meddelar följande på sin hem-

sida: ”Under 2017 anmäldes 23 600 misshandelsbrott mot barn i åldern 0—17 år, varav 

3 990 mot barn i åldern 0—6 år.” De räknar dock med att mörkertalet är mycket stort. 

Barn utsätts inte bara för fysisk misshandel utan även för psykisk, som också en mer 

vanligt förekommande form av misshandel. BRIS analyserade 1161 kontakter som 

handlade om psykisk misshandel av totalt de 21 000 kontakter de hade med barn under 

år 2007. I 73 % av de 1161 samtal som handlade om psykisk misshandel var förövaren 

någon familjemedlem, och i majoriteten av fallen var det barnets föräldrar som utsatte 

dem för misshandeln (Johansson & Sjöberg, 2008:14). 

 

Föräldrar med alkohol- och drogmissbruk – Omkring 5 % av alla barn under 18 år i 

Sverige beräknas leva med en förälder som missbrukar alkohol eller narkotika. Detta 

baseras på en undersökning av 3816 föräldrar med missbruksproblem, och då det totala 
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antalet föräldrar som är i beroendevård uppgår mot 60 000, innebär det att det skulle 

handla om mellan 80 000 och 100 000 barn som lever med föräldrar som lider av alko-

hol- och drogmissbruk (Leifman, Raninen & Sundelin, 2012:28). 

 

Självmord – År 2016 begick 38 personer under 19 år självmord, vilket till och med är en 

minskning från år 2011 då hela 73 personer under 19 år begick självmord. Däremot 

gjorde 1191 personer under 19 år självmordsförsök år 2016. (Nationellt centrum för su-

icidforskning och prevention, 2018). Utöver att barn själva begår självmord, är det 

många barn som får uppleva att föräldrar begår självmord. Mellan åren 2006 och 2008 

var det i genomsnitt 3500 barn varje år som förlorade en förälder i Sverige. (Bergman & 

Hanson, 2014:13).  

 

Homofobi – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (u.å.) förklarar på de-

ras hemsida att homofobi (även bi-och transfobi) är ett stort problem för många hbtq-

personer: ”Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra 

unga och mår därför sämre. Till exempel har var femte ung homo- och bisexuell person 

angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående”. 

 

Rasism – Enligt Sveriges radio (2012) är rasism vanligt förekommande i svenska skolor. 

De hänvisar då till en undersökning gjord av organisationen Ungdomar mot rasism, 

som visade att 40 % av de elever som svarade i enkätundersökningen hade blivit utsatt 

eller kände någon som blivit utsatt för rasism. 47 % av eleverna svarade att de själva 

hade använt rasistiska uttryck.  

 

Barnfattigdom – Enligt en rapport från Rädda barnen lever 12 % av alla barn i Sverige i 

ekonomisk utsatthet, vilket är omkring 230 000 barn. Anledningarna till det kan exem-

pelvis vara att de har arbetslösa föräldrar, endast en förälder med inkomst, att de bara 

har en förälder, eller att de har föräldrar som lever på socialbidrag. De flesta barn som 

lever i ekonomisk utsatthet bor i Göteborg och Malmö. (Salonen, 2015:8). 

3.5 Tidigare forskning 

Hess (2004:257) diskuterar kontroversiella samhällsfrågor ur en amerikansk kontext. 

Jag ser det ändå som relevant för denna undersökning, då svenska elever exponeras av 

amerikanska värderingar och händelser genom media. Hon menar att skolan är ett ut-

märkt ställe att låta diskutera kontroversiella samhällsfrågor, just eftersom det är i sko-

lan som eleverna möter människor med olika uppfattningar. I hemmet får barn främst 

höra sina egna föräldrars perspektiv på samhällsfrågor, vilket inte ger dem en nyanse-

rad bild. Anledningen till att det är viktigt att diskutera kontroversiella samhällsfrågor 

i just skolan, är för att det är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Eleverna 

behöver ha ett forum för att samtala om dessa frågor för att kunna bli toleranta med-

borgare som har förståelse för andra medborgares åsikter. Hess (2004:259–260) har där-

för gjort en studie om hur samhällskunskapslärare förhåller sig till undervisning av 

kontroversiella samhällsfrågor. Hon menar att det går att urskilja fyra huvudsakliga 

förhållningssätt när de undervisar, nämligen förnekande, gynnande, undvikande eller 

balanserande förhållningssätt. Med förnekande menar hon att lärare kan förneka inför 

eleverna att en samhällsfråga är kontroversiell, med förklaringen att det finns ett 
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korrekt svar på samhällsfrågan. Det finns också lärare som bekräftar att en samhälls-

fråga är kontroversiell, men vill lära ut att det finns ett rätt och ett fel sätt att se på 

samhällsfrågan, och därav gynnar ett visst synsätt. Lärare som har ett undvikande för-

hållningssätt gör allt för att inte komma in på kontroversiella samhällsfrågor för att de 

känner att de inte kan hantera eventuella debatter som uppstår i klassrummet. Slutligen 

säger Hess att det finns lärare som försöker lyfta fram olika perspektiv på kontroversi-

ella samhällsfrågor och på så sätt balansera, vilket hon menar är det mest eftersträvans-

värda förhållningssättet.   

 Morén (2017:10) har gjort en enkätstudie om samhällsfrågor i gymnasiet, och syftet 

med studien var bland annat att undersöka hur själva begreppet samhällsfråga används 

i styrdokumenten och hur lärare förstår begreppet. 74 gymnasielärare i samhällskun-

skap från två olika svenska län deltog i studien (Morén, 2017:42). Enkäterna visade 

bland annat att de inte upplevde samhällsfrågor som något som behöver vara kontro-

versiellt i undervisningen, men att de däremot hade en förhållandevis osäker uppfatt-

ning av vad själva begreppet samhällsfråga innebär. Detta menar Morén (2017:58–61) 

kan bero på att läroplanen som kom 2011 har tonat ned begreppet samhällsfråga i sam-

hällskunskapsämnet. I den avslutande diskussionen säger han att fler kontroversiella 

samhällsfrågor i samhällskunskapsundervisningen kan bidra till att göra hela ämnet 

mer betydelsefullt för elever, just eftersom den typen av frågor upplevs som mer verk-

liga för dem. (Morén, 2017:66–67). Denna studie gäller som sagt gymnasielärares upp-

fattningar, så det är svårt att avgöra om uppfattningarna som de gav uttryck för skulle 

kunna överföras till diskussion om mellanstadielärare. Däremot är det intressant att 

studien visade att samhällskunskapslärarna inte var riktigt klara över vad samhällsfrå-

gor egentligen betyder, vilket då är viktigt att ha i åtanke i detta arbete. 

 Bäck et al. (2013:7–8) har gjort en undersökning av svenskars åsikter och engage-

mang i samhällsfrågor. 239 personer deltog, och deltagarna valdes ut efter att kunna 

visa en representativ bild av befolkningen. Frågor som engagerade människorna var 

bland annat kärnkraft, sjukvård, inkomstskatt, föräldraledighet, polisövervakning av 

privatpersoners mobilsamtal och invandring. Av dessa är den enda samhällsfråga som 

jag har med i arbetet som kontroversiell samhällsfråga den om invandringen (se 5.1). 

Detta skulle betyda att majoriteten av de samhällsfrågor som jag lyfter fram, inte enga-

gerar vuxna människor i Sverige. Bäck et al. (2013:8) påpekar att samhällsfrågan om 

höjd pensionsålder var något som deltagarna motsatte starkt sig ju äldre de var. Det är 

kanske föga förvånande att människor engagerar sig i samhällsfrågor som påverkar just 

dem, men samtidigt är det ju Sveriges vuxna människor som avgör vad våra barn ska 

lära sig om i skolan. Om de vuxna är mer oroliga över höjd inkomstskatt, än att ett av 

fem barn utsätts för sexuella övergrepp, kan det möjligtvis påverka vad undervisningen 

som vuxna bedriver fokuserar på.  

 ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) ”är en internationellt 

jämförande studie som syftar till att undersöka hur elever i årskurs 8 i olika länder för-

bereds för att delta som medborgare.” (Skolverket, 2017c:5).  Skolverket ansvarar för 

undersökningen av svenska elever. Resultatet i denna studie, där 24 länder deltog, vi-

sade att svenska elever har goda kunskaper i samhällsfrågor. Resultatet visar också att 

svenska elever har bättre kunskaper i dag än då undersökningen gjordes 2009. Den vi-

sar även ett ökat intresse för samhällsfrågor, samt att eleverna säger sig vara mer be-

nägna att debattera kontroversiella samhällsfrågor. (Skolverket, 2017c:7–9).  Eleverna 

fick också uppskatta vilket inflytande de anser sig ha över undervisningen i skolan på 
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en skala 1–10. Påståendet ”Möjligheter att påverka undervisningens innehåll, alltså frå-

geställningar eller områden ni arbetar med i ämnena” visade ett genomsnittligt svar på 

4,5. (Skolverket, 2017c:63). De känner alltså delvis att de kan påverka innehållet i under-

visningen, men inte fullt ut. De fick även frågan ”Hur ofta händer nedanstående saker 

när ni diskuterar politiska frågor och samhällsfrågor på vanliga lektioner?” På påståen-

det ”Lärarna uppmuntrar eleverna att diskutera sådana frågor med personer som har 

andra åsikter”, svarar 23 % av eleverna ofta, 40 % ibland, och 27 % sällan, och 10 % aldrig. 

(Skolverket, 2017c:64). Majoriteten av eleverna tycker alltså att deras lärare i viss mån 

uppmuntrar dem att prata om kontroversiella samhällsfrågor, även om 10 % känner att 

de aldrig blir uppmuntrade till det.  

3.6 Teoretisk utgångspunkt 
I arbetet används hermeneutiken som teoretisk utgångspunkt. Hermeneutik handlar 

om att tolka texter, och brukas användas i just kvalitativ forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskap, eftersom den typen av forskning handlar om ord (Brinkkjaer & 

Høyen, 2013:59). Själva ordet hermeneutik betyder tolkningskonst, men det är inte bara 

texter som kan tolkas, utan även sådant som historiska händelser kan tolkas med her-

meneutik (ibid., 2013:73). Syftet med tolkningen handlar om att skapa förståelse av 

mänskliga fenomen. Tolkning i det som kallas metodisk hermeneutik brukas förklaras 

med den hermeneutiska cirkeln, vilket författarna Brinkkjaer & Høyen (2013:75–77) beskri-

ver så här: ”I den hermeneutiska cirkeln rör man sig i tolkningsprocessen mellan del 

och helhet: delen ger förståelse av helheten, som i sin tur ger förståelse av delen”. I 

filosofisk hermeneutik, ligger fokus i stället på att människor sitter på fördomar som de 

har fått genom att de har vuxit upp i en kultur som gör att vi tolkar och förstår på ett 

visst sätt. Fördomarna i sig behöver inte vara ett hinder vid tolkning, men för att skapa 

förståelse för olika fenomen så måste man inse och erkänna för sig själv att man har 

fördomar. Alvesson & Sköldberg (2017:146) förklarar tolkningsprocessen av texter i her-

meneutiken på följande sätt:  

 
Fakta framgår ur texten genom en tolkningsprocess. […] Vad som uppfattas som fakta, liksom urvalet 

av fakta, påverkas av hela den forskningssociologiska situationen, och uttolkaren måste göra sig med-

veten om detta samt vara beredd på att omvandla sina referensramar under processens gång: 

nya ”fakta” kommer därvid att dyka upp och gamla försvinna. 

 

Det är alltså inte själva texten som analyseras som är fakta, utan enligt hermeneutiken 

kommer fakta fram när texten är tolkad. Den som tolkar sitter också på en förförståelse 

som påverkar vilka fakta den urskiljer i texten. Som ovant nämnt tolkas delarna med 

hjälp av helheten, och tvärtom. I och med att en text delas upp i mindre segment, följer 

en bättre förståelse av hela texten, och i sin tur bättre förståelse av delar av texten. Al-

vesson & Sköldberg (2017:206) lyfter också fram kritik mot hermeneutiken, nämligen 

att den utgår från att en och samma text kan ses helhet, vilket de menar inte nödvän-

digtvis behöver vara fallet. De menar då att eftersom delarna gör att helheten förstås 

bättre, så skapas ingen förståelse om en texts delar inte hänger ihop med helheten. Ef-

tersom jag själv har kunnat styra texterna som tolkats i detta arbete genom utformning 

av intervjufrågor, borde det dock inte bli ett bekymmer då de följer ett och samma tema. 

 Kvale & Brinkmann (2014:119) jämför det som hermeneutiken säger om att förståelse 

skapas genom att delar och helhet med en roman. En roman har flera kapitel, och 
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tillsammans ger de läsaren förståelse av hela boken, och vise versa. Även enstaka me-

ningar i en roman ger också förståelse av kapitlen och boken. Kvale & Brinkmann 

(2014:252) redogör även för några huvudsakliga rättesnören som finns i hermeneutiken. 

Bland annat förklarar de att logiska motsägelser inte ska förekomma i tolkningen av 

text, att texten bör prövas mot andra texter, att förståelse av texten måste göras utifrån 

dess referensram, den som tolkar texten måste ha kunskaper om textens teman, och att 

den som tolkar måste vara medveten om att dennes förförståelse påverkar hur den tol-

kar. 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs bland annat för metoderna som används för att samla in empiri, 

hur bearbetning av empiri har gått till, hur urvalet av intervjupersoner gjorts och hur 

intervjuerna genomfördes. 

4.1 Metodval 
De huvudsakliga metoder som används för forskning är kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Kvalitativa metoder används vid forskning som handlar om att få fram ett 

resultat vars syfte är att tolka och skapa förståelse för olika fenomen (Kvale & Brink-

mann, 2014:165). Kvalitativ forskning kan vara att exempelvis visa hur människor tän-

ker och resonerar. Vanliga kvalitativa forskningsmetoder är intervjuer med öppna frå-

gor och observationer av en viss miljö, till exempel i ett klassrum. (Eliasson, 2013:21–

22). 

 Kvantitativa metoder används vid forskning som handlar om att få fram ett resultat 

som kan uttryckas i siffror, det vill säga exempelvis undersökningar som syftar till att 

visa hur många människor som har en viss åsikt. För att göra detta är enkätundersök-

ningar en vanlig metod eftersom det är ett bra sätt att samla in många människors svar, 

men även intervjuer går att göra i kvantitativ forskning. Ett stort antal intervjuer tar 

dock väldigt mycket tid att genomföra i jämförelse med enkäter. Intervjufrågorna i 

kvantitativ forskning är ofta utformade för att få korta och koncisa svar. (Eliasson, 

2013:28–29).  

 Eftersom syftet med mitt arbete är att tolka och undersöka samhällskunskapslärares 

uppfattningar, är den kvalitativa metoden mest lämplig i detta arbete (Alvesson & 

Sköldberg, 2017:18). Jag har valt att göra intervjuer med samhällskunskapslärare därför 

att jag vill komma åt deras egna beskrivningar av hur de anser att undervisning av 

kontroversiella samhällsfrågor ska gå till. Observationer av hur de faktiskt arbetar i 

klassrummet med kontroversiella samhällsfrågor skulle inte besvara forskningsfrå-

gorna, eftersom det som de gör i klassrummet inte nödvändigtvis stämmer överens 

med deras uppfattning av hur de bör undervisa. Man kan exempelvis tycka att man ska 

prata med en lugn ton om brott mot barn, men när man väl gör det kan man bli så 

upprörd att det inte går att behålla lugnet. 

 För att besvara forskningsfrågorna har jag valt att göra kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer med lärare som undervisar i samhällskunskap i årskurserna 4–6. Anled-

ningen till att jag valt halvstrukturerade intervjuer är för att jag ska kunna ha en tydlig 

röd tråd på intervjuernas innehåll, men samtidigt kunna ställa följdfrågor till lärarna 

och låta dem gå in på intressanta sidospår som kan visa sig vara relevanta för under-

sökningen. (Eliasson, 2013:26). Majoriteten av intervjufrågorna i intervjumanualen är 

tänkt att vara utformade på ett sätt som ska uppmuntra till att samhällskunskapslärarna 

kan svara med längre redogörelser (se bilaga 2). Vid de tillfällen intervjupersonerna 

svarar kort, ställs följdfrågor utifrån svaren. Kvale & Brinkmann (2014:176) benämner 

dessa som sonderande frågor, som att fråga om intervjupersonen kan ge fler exempel eller 

en mer detaljerad beskrivning.  
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4.2 Urval 

De fem lärare som har deltagit i intervjuerna kommer från två olika kommuner i Norr-

land men från tre olika skolor. Lärarna är mellan 30 och 55 år. Samtliga lärare är behö-

riga att undervisa i samhällskunskap i årskurs 4–6 och alla förutom en lärare har även 

lång yrkeserfarenhet. Antalet intervjupersoner i en undersökning bör vara tillräckligt 

stort för att kunna generalisera resultatet, men inte för stort så att det blir svårt att gå in 

på djupet av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014:156). Lärarna valdes ut genom att jag 

skickade ut ett missiv till sex olika skolor. I vissa fall kunde jag mejla lärarna direkt, 

medan andra skolor bara hade publicerat mejladresser till rektorer på deras hemsida. 

Då mejlade jag dem i stället och frågade om jag kunde få mejladresser till några av deras 

samhällskunskapslärare. Att alla intervjupersoner är kvinnor har inte varit ett medvetet 

val utan har berott på att skolorna som jag har kontaktat endast har haft kvinnor som 

samhällskunskapslärare. Jag har inte valt att inrikta mig på någon specifik årskurs av 

den anledningen att jag vill veta hur lärarna arbetar i alla tre årskurser, och hur pro-

gressionen ser ut mellan dessa. Anledningen till att jag vill undersöka hur de undervisar 

i just årskurserna 4–6 är eftersom det är i dessa som mer kontroversiella samhällsfrågor 

introduceras i läroplanen i samhällskunskap. Intervjupersonerna presenteras här nedan, 

men deras namn är fingerade. Observera att de har fått namn efter skolan de arbetar på, 

för att det ska vara lättare att hålla isär dem i resultatet. 

 

Alina arbetar på skola A och är behörig att undervisa samhällskunskap i årskurserna 

4–9, men har även behörighet i att undervisa i gymnasiet där hon arbetade under sin 

första tid som lärare. Hon tog lärarexamen år 1992 och har undervisat i samhällskun-

skap i sammanlagt 20 år. Intervjun genomfördes den 11 april 2018. 

 

Anette arbetar på skola A och är behörig att undervisa samhällskunskap i årskurserna 

1–6. Anette och Alina arbetar på samma skola. Anette tog examen 1994, har arbetat som 

lärare i 22 år och har undervisat samhällskunskap under merparten av den tiden. Inter-

vjun genomfördes den 8 maj 2018. 

 

Barbro arbetar på skola B och är behörig att undervisa samhällskunskap i årskurserna 

F–7. Barbro tog lärarexamen år 1998 men har bara undervisat i samhällskunskap under 

hälften av sin yrkesverksamma tid, vilket hon bedömer är omkring tio år. Intervjun 

genomfördes den 7 maj 2018. 

 

Berit arbetar på skola B och är behörig att undervisa samhällskunskap i årskurserna  

F–7. Berit och Barbro arbetar på samma skola. Hon tog lärarexamen år 1998 och har 

undervisat i samhällskunskap i 19 år. Intervjun genomfördes den 7 maj 2018. 

 

Clara arbetar på skola C och är behörig att undervisa samhällskunskap i årskurserna  

1–6. Clara är den enda intervjupersonen som arbetar i en annan kommun än de ovanstå-

ende. Hon tog lärarexamen år 2014 och har därför bara undervisat i samhällskunskap i 

fyra år. Intervjun genomfördes den 11 maj 2018. 
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4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under april och maj år 2018 och de pågick mellan 40 och 50 

minuter.  Alla intervjuer gjordes enskilt med lärarna i deras egna klassrum, men inter-

vjun med Clara gjordes över telefon eftrsom hon inte hade möjlighet att träffas fysiskt 

på så kort varsel. Intervjupersonerna fick veta i missivet att intervjun skulle spelas in 

(se bilaga 1), men jag förklarade det även innan jag påbörjade ljudinspelningen. Utöver 

att lärarna har fått mitt missiv om hur intervjuerna skulle gå till, inledde jag med att 

förklara att de kommer vara anonyma, att endast jag kommer lyssna på ljudinspel-

ningen, och att de gärna fick säga till om jag skulle förtydliga någon fråga i fall att det 

var något som var oklart. Detta gjorde jag för att undvika missförstånd, men också för 

att de skulle känna att de kan prata fritt. Det är viktigt att få intervjupersonerna att 

känna att de kan vara ärliga med den som intervjuar den, fastän de inte känner 

varandra, och att de innan intervjun får veta hur den kommer gå till rent praktiskt 

(Kvale & Brinkmann, 2014:170). Jag förklarade även hur jag kommer använda materi-

alet jag samlar in, det vill säga att jag kommer sammanfatta det som de säger, men ej ta 

med sådant som eventuellt skulle kunna göra att det som framkommer under intervjun 

kan spåras tillbaka till dem. För att de lättare skulle kunna avgöra hur utförliga svar de 

förväntas ge åt varje fråga, berättade jag innan hur många frågor de skulle få totalt. Jag 

avslutade intervjun med att fråga om de hade något att tillägga (se bilaga 2). Det är 

viktigt att låta intervjupersonen komplettera intervjun i fall att det finns något den vill 

säga som den har tänkt på under intervjun, men inte har fått någon fråga om (Kvale & 

Brinkmann, 2014:171). 

4.4 Bearbetning av insamlad empiri 
Intervjuerna transkriberades en efter en, och blev sammanlagt 27 sidor. Svaren i varje 

enskild intervju sammanfattades sedan. Resultatet är därför presenterat i form av sam-

manfattningar av hela deras svar. Vid sammanfattningen lyssnades intervjuerna ige-

nom igen för att bättre kunna avgöra vad lärarna menade. Anledningen till att jag inte 

använt direkta citat från intervjupersonerna är att deras svar på intervjufrågorna sällan 

kunde koncentreras till specifika utsagor, utan de var i stället en övergripande tanke-

gång i ingående och långa svar. Även om pauser kan skrivas ut med punkter och att 

betoningar kan markeras med kursivering, bedömde jag att läsaren skulle få en bättre 

förståelse av resultatet genom sammanhängande beskrivningar av lärarnas uppfatt-

ningar. Tonfall och kroppsspråk framgår inte i exakta återgivanden av de sagda orden, 

vilket kan påverka tolkningen (Kvale & Brinkmann, 2014:218). När sammanfattning-

arna var klara jämfördes texterna från de olika samhällskunskapslärarna, och delades 

sedan upp i uppfattningar som de gav uttryck för. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om metoderna som används faktiskt undersöker det som de sägs un-

dersöka. I kvalitativ forskning handlar validitet hur grundligt forskaren redogör för hur 

den kommit fram till resultatet. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning 

är (Kvale & Brinkmann, 2014:402). Om metoderna som används i undersökningen går 

att upprepa av andra forskare så att resultatet blir detsamma, har forskningsmetoden 

hög reliabilitet. Genom att noggrant beskriva hur urval har gått till, insamling och be-

arbetning av data, vilken förförståelse och vilka fördomar forskaren själv har som kan 
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tänkas påverka tolkningen, försöker jag göra att undersökningen får en högre validitet 

och reliabilitet. Hög validitet och reliabilitet gör att resultatet blir mer generaliserbart. 

(Creswell, 2014:201–203). Genom att välja ut behöriga samhällskunskapslärare, som 

dessutom har arbetat en längre tid (bortsätt från intervjupersonen Clara), försöker jag 

öka validiteten. Obehöriga samhällskunskapslärare skulle ha kunnat vara av intresse 

att undersöka också, men eftersom tanken är att resultatet även ska kunna användas av 

blivande samhällskunskapslärare, är det mer lämpligt om lärare som har utbildning för 

att undervisa om samhällskunskap besvarar frågorna. Risken torde vara större att obe-

höriga lärare inte bygger sin undervisning på vetenskaplig grund. Den långa perioden 

de har undervisat är tänkt att öka validiteten om att undersöka lärares uppfattningar, 

genom att de faktiskt har haft tid att bilda sig en uppfattning om undervisning om kon-

troversiella samhällsfrågor.  

 Eftersom jag har tolkat och sammanfattat resultatet, är det inte säkert att andra fors-

kare skulle få exakt samma resultat som jag (Kvale & Brinkmann, 2014:226). Detta kan 

tänkas minska reliabiliteten. Människor med helt annan förförståelse kan tänkas tolka 

samma intervjuer annorlunda. Att jag själv är behörig samhällskunskapslärare och där-

för insatt i det som de talar om, ökar förhoppningsvis chansen att tolkningen är närmare 

verkligheten då jag förstår de facktermer som de använder när de pratar om skolan. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002:6) har tagit fram forskningsetiska principer som forskare behö-

ver förhålla sig till. Då detta arbete innehåller intervjuer med människor behöver jag se 

till att de individskyddskrav som finns, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet handlar om att de som intervjuas måste få veta vad syftet med 

intervjun är. Man får inte ha ett dolt syfte, och intervjupersonerna måste få veta att in-

tervjun är frivillig (Vetenskapsrådet, 2002:7). Jag var därför tydlig med att berätta syftet 

med intervjun för dem innan intervjun påbörjades, och förklarade även att de fick av-

bryta intervjun om de ville det. Samtyckeskravet handlar om att intervjupersonerna 

måste godkänna att de ska bli intervjuade och att det som sägs i intervjun får användas 

i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002:9). Eftersom jag bara har intervjuat vuxna männi-

skor har de själva kunnat ge samtycke muntligt, och de har även givit samtycke till att 

jag får använda det som sades under intervjun i mitt arbete. Konfidentialitetskravet 

handlar om att de som deltar ska kunna vara anonyma, och att ingen obehörig ska 

kunna komma åt uppgifter om personerna som deltar (Vetenskapsrådet, 2002:12). Utö-

ver att jag var noga med att berätta att de kommer vara anonyma och att ingen annan 

än jag ska lyssna på ljudinspelningen, förvaras transkriberingarna och inspelningarna 

på en dator som kräver inlogg, som bara jag har lösenordet till. Nyttjandekravet handlar 

om att uppgifterna som de som intervjuade har lämnat endast får användas i forsk-

ningssyfte, vilket jag även har förklarat för intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 

2002:14).  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat. Först presenteras en tabell över kontroversiella sam-

hällsfrågor som lärarna i undersökningen menar att de undervisar om, och sedan pre-

senteras resultatet från intervjuerna om samhällskunskapslärares uppfattningar. Efter 

varje uppfattning kommer en sammanfattning av lärarnas förklaringar till varför de har 

en viss uppfattning. Uppfattningarna som framkom i intervjuerna är uppdelade efter 

uppsatsens frågeställningar. 

5.1 Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen 

Jag räknande upp kontroversiella samhällsfrågor för lärarna och bad dem säga ja eller 

nej om de någonsin har tagit upp ämnet i samhällskunskapsundervisningen. Jag förkla-

rade att de inte behövde ha använt samma begrepp, men att de skulle svara ja eller nej 

på om de har pratat med eleverna om det ämnet. Syftet med detta var både att få en 

bild över vilka samhällsfrågor de undervisar om, men också för att ge lärarna exempel 

på kontroversiella samhällsfrågor att tänka på när de besvarade frågorna under inter-

vjun. Tom cell i tabellen betyder att lärarna har svarat ja.  

 

Tabell 1. Samhällsfrågor som lärarna i undersökningen har undervisat om i årskurs 4–6.  

Samhälls-

frågor 

Alina Anette Barbro Berit Clara 

Rasism      

Religiös 

extremism 

  Nej  Nej 

Hedersför-

tryck 

 Nej  Nej Nej 

Sexuella 

övergrepp 

mot barn 

    Nej 

Trafficking   Nej Nej Nej 

Grooming  Nej  Nej  

Homofobi      

Självmord     Nej 

Invandring      

Barnfattig-

dom 

    Nej 

Barnmiss-

handel 

     

Kvinnorö-

relse 

     

Mansrö-

relse 

Nej Nej Nej Nej  

Föräldrar 

och miss-

bruk 

  Nej  Nej 
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5.2 Urval av samhällsfrågor i undervisningen 
De övergripande uppfattningarna som lärarna gav uttryck för, om hur de väljer sam-

hällsfrågor som ska ingå i undervisningen och vilka faktorer som påverkar det, kan 

sammanfattas som följande:  

 

• Alla typer av kontroversiella samhällsfrågor kan diskuteras i årskurs 4–6 så 

länge man anpassar samtalen till deras ålder. 

 

• Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen väljs med fördel utifrån aktu-

ella händelser i omvärlden. 

 

• Eleverna uttrycker ofta funderingar i klassrummet som leder till att lärarna har 

diskussionsövningar om kontroversiella samhällsfrågor. 

 

• Elever med starka åsikter gör att lärarna tar upp just de samhällsfrågor som 

eleverna har åsikter om. 

 

5.2.1 Alla kontroversiella samhällsfrågor kan diskuteras 

Alina anser inte att det finns samhällsfrågor som inte går att diskutera med eleverna. 

Hon säger att det i stället handlar om att prata med elever i årskurs 4–6 på ett annat sätt 

än vad man kan göra med äldre elever. Anpassningen till deras ålder görs lätt eftersom 

de själva har helt olika frågor beroende på om de är tio eller tolv år. I och med att deras 

världsbild blir tydligare så ställer de andra frågor. Det går alltid att diskutera med dem 

om kontroversiella samhällsfrågor, men när de är små undviker hon att gå in på hemska 

detaljer. Eleverna kommer ofta själva med frågor om något som de har hört talas om, 

och då tycker hon att det är viktigt att ta upp det i undervisningen. Alina poängterar 

att eleverna själva kommer att komma i kontakt med många svåra ämnen genom ex-

empelvis media, vilket gör att de börjar fundera över sådant själva även om det inte 

skulle ingå i undervisningen. Eleverna blir också lätta offer för sådant de inte har någon 

kunskap om, menar hon. De måste känna till vad sexuella övergrepp är, och hon som 

lärare måste göra dem medvetna om att risken finns att de kan bli utsatta för sådant. 

Har de heller ingen kännedom om extremistiska grupper kommer de bli tacksamma 

offer för dem. Även om hon pratar med eleverna om dessa ämnen, lägger hon till att 

hon sällan visar bilder eller filmer med våldsamt innehåll när de går i mellanstadiet, 

något hon gjorde för eleverna när hon undervisade på högstadiet. 

 Kontroversiella samhällsfrågor är också de samhällsfrågor som engagerar eleverna 

mest, säger Alina. När de pratar om rasism, mobbning, trafficking eller liknande, då 

sitter de som ljus, eller när det nyligen har hänt något hemskt i världen. Hon minns att 

eleverna var väldigt oroliga när terrordådet på Drottninggatan hade hänt, och att det 

var något eleverna direkt ville prata om. Hon tillägger att det som vuxna ser som kon-

troversiella samhällsfrågor är något som eleverna har en hunger av att veta mer om. 

Det är mycket tydligt, understryker hon. Alina har aldrig känt att eleverna har varit för 

unga för vissa samhällsfrågor, däremot får vissa elever större förståelse för samhälls-

frågorna, medan andra inte alls har förstått vad de har pratat om. Ibland har det blivit 

missuppfattningar, men då ser hon till att förklara på ett annat sätt tills nästa gång. Hon 

har dock märkt att just kontroversiella samhällsfrågor är något som det mer sällan blir 
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missuppfattningar om, just eftersom eleverna lyssnar med sådan koncentration då. Vill 

man fånga deras fokus, då ska man ta de morbida sakerna, säger Alina. 

 Barbro anser inte att det finns samhällsfrågor som man inte kan prata med eleverna 

om, utan det beror på vilken sätt man pratar om dem. Hon konstaterar att man inte kan 

prata på samma sätt om kontroversiella samhällsfrågor som man gör med vuxna, men 

att man ändå måste förklara saker såsom sexuella övergrepp, men att inte gå in på detalj 

hur människor begår sexuella övergrepp. I stället förklarar hon att ingen får ta på ele-

vernas kropp och att ingen få ta på dem på ett sätt som inte känns okej. Man måste prata 

med dem på ett sätt som de förstår. Hon säger att det dock är olika från fall till fall. 

Oftast kommer kontroversiella samhällsfrågor på tal genom att klassen ser tillsammans 

på Lilla aktuellt, och då kan det komma upp något som eleverna vill prata om, och då 

pausar de programmet och diskuterar det tillsammans. Andra gånger kan det komma 

upp något i läromedlet som eleverna börjar fundera över, att någon i skolan har blivit 

kallad något fult ord, eller att något har hänt nyligen som står i nyheterna. Det gör att 

det blir olika saker hon pratar om med olika klasser. Men hon säger bestämt att hon 

aldrig skulle backa för en fråga för att vissa kan tycka att det är något inte barn har med 

att göra, men däremot tänker hon till hur hon uttrycker sig när det är kontroversiella 

samhällsfrågor det handlar om. När man pratar kontroversiella samhällsfrågor säger 

Barbro att det är extra viktigt att vara tydlig, men även att man är ärlig med eleverna. 

Man ska inte låtsas som att samhällsproblemen inte finns, men däremot ska man alltid 

trygga eleverna med att de kan vända sig till en vuxen om de själva skulle utsättas för 

något. Man måste vara tydlig med eleverna att det aldrig är fel att de berättar något de 

varit med om eller hört något hemskt. Vuxna måste visa att de finns här för dem, säger 

Barbro.  

 

5.2.2 Aktuella samhällsfrågor tas upp 

När Alina gör själva urvalet av samhällsfrågor att ta upp i undervisningen utgår hon 

mycket från vad som är aktuellt på nyheterna. Eleverna har väldigt fria associationsba-

nor, vilket gör att en diskussion om tiggeri kan komma in på diskussion om trafficking. 

Alina säger att hon förklarar för dem vad trafficking innebär, men även om hon gör det 

så vet de ju många gånger inte vad det innebär att bli tvingad till samlag med flera 

människor om dagen då de själva förhoppningsvis aldrig haft samlag. Men hon tycker 

ändå att det är viktigt att prata med dem om det, annars kommer de göra egna före-

ställningar om vad det innebär som kanske inte stämmer överens med verkligheten. 

Vid sådana diskussioner brukar hon även passa på att ta upp användningen av skällsor-

det hora som hon hör eleverna kalla varandra på rasterna, och fråga dem om de förstår 

att många människor är tvingade till prostitution.  

 Det är också vad som är aktuellt i media som avgör vilka samhällsfrågor Berit tar 

upp i undervisningen. Eftersom läroböckerna sällan tar upp speciellt kontroversiella 

samhällsfrågor så kan man inte bara använda dem, säger hon. Och eftersom hon vet att 

eleverna kommer bilda sig en egen uppfattning om det som de hör i media, som många 

gånger kan vara förvrängd, behöver man ta sådana frågor tillsammans med dem. För-

äldrar med missbruksproblematik finns det redan om i samhällskunskapsboken som 

eleverna har, men de flesta kontroversiella samhällsfrågorna som kommer upp i under-

visningen baserar hon främst på vad som händer just nu i omvärlden, eller vad mass-

media tar upp. Exempelvis feminism som kommer i vågor i samhällsdebatten kommer 
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därför även i vågor i hennes undervisning. Hon konstaterar att i jämförelse med icke-

kontroversiella samhällsfrågor, så kommer just kontroversiella samhällsfrågor upp på 

agendan när det gör det i övriga samhället. Icke-kontroversiella samhällsfrågor har hon 

oftast inplanerade i undervisningen i förväg, och tas upp i vissa bestämda årskurser. 

 Clara diskuterar även hon främst samhällsfrågor som är aktuella, som hon eller ele-

verna har sett på nyheterna. Det har dock hänt att föräldrar har kontaktat henne och 

bett om att hon ska ta upp vissa saker i undervisningen, eftersom deras barn har frågat 

om det hemma. En förälder bad henne att prata med klassen om internetvett, eftersom 

föräldern visste att eleverna visade varandra och kollade på hemska videoklipp på in-

ternet. Annars så försöker hon känna av om det är rätt läge att ta upp en viss samhälls-

fråga med eleverna, beroende på hur hon hör att de pratar eller resonerar. Om det har 

hänt någon tragedi precis när hon har planerat att prata om en samhällsfråga, så kan 

hon ibland tycka att det är bättre att vänta innan man har en lektion om det.  

 

5.2.3 Elevernas funderingar styr urvalet 

Anette väljer många gånger samhällsfrågor att ta med i undervisningen utifrån vad ele-

verna själva intresserar sig för. Vissa saker finns i läroböckerna, vissa saker finns i läro-

planen, och utifrån dem kan man ofta spinna vidare på vad eleverna själva funderar 

över. Många kontroversiella samhällsfrågor som rör barn kommer upp i och med att 

hon förklarar vilka anledningar det kan finnas till att kontakta BRIS. Elevernas mog-

nadsgrad och sammansättning avgör ofta vad man kan prata om. Har man en elev i 

klassen som har en förälder som har begått självmord påverkar det hur man pratar om 

det. Man måste känna sina elever och ha en bra relation till dem för att på bästa sätt 

kunna prata om kontroversiella samhällsfrågor, säger Anette.  

 När man pratar om exempelvis sexuella övergrepp med barn, då är det viktigt att 

vara tydlig med att det är de vuxna som gör fel, betonar Berit. Det kan sitta ett barn i 

klassen som har råkat ut för något, eller som känner någon som har råkat ut för något, 

och då är det viktigt att de vet att det inte är deras fel. Det kan bli ett första steg till att 

de vågar öppna upp och berätta för någon, säger Berit. När metoo-rörelsen kom igång 

var det en elev som bad Berit att de skulle prata om det under en lektion. Eleverna 

tyckte det var mycket konstigt att så många vuxna hade betett sig så illa. Annars är det 

mycket sällan som eleverna tar upp något de hört om utanför skolan. De få gångerna 

som eleverna själva tar upp ett ämne på lektionerna, är det för att de precis har sett ett 

program på lektionen som gjorde att de kom att tänka på något. Då kan det ibland vara 

så stora samhällsfrågor att Berit säger åt eleverna att hon ska ta det med dem nästa 

lektion i stället, men är det mindre samhällsfrågor så tar hon det där och då när det 

kommer på tal. Eftersom sex och samlevnad inte ingår i samhällskunskapen så känner 

Berit att det är svårt att hitta lägen att prata om exempelvis sexuella övergrepp i sam-

hällskunskapsundervisningen. Hon tycker att det är något som de borde prata mer om 

eftersom det är ett sådant stort samhällsproblem, men att det sällan känns naturligt att 

få in det ämnet.  

 De flesta kontroversiella samhällsfrågor som Clara har pratat med eleverna om har 

kommit upp på tapeten för att eleverna själva har tagit upp dem. Hon har aldrig plane-

rat in dem i undervisningen, utan det har ofta varit någon händelse som gjort att hon 

har pratat om någon kontroversiell samhällsfråga. Det beror också mycket på hur klas-

sen hon arbetar i är, och hur mogna de verkar vara för att diskutera svåra ämnen. 
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Eleverna kan ofta ha kännedom om aktuella samhällsdebatter, men det är inte alltid de 

förstår vad det egentligen handlar om. Det finns ämnen som hon inte skulle ta upp om 

det inte vore för att eleverna själva har tagit upp dem. Det gäller då också att det är ett 

öppet och avslappnat klimat i klassen, så att eleverna också vågar att ta upp kontrover-

siella samhällsfrågor. Samtidigt finns det saker som man måste ta upp med eleverna 

fastän de själva inte gör det, konstaterar Clara. Som exempel måste man ju förklara att 

det finns pedofiler på internet, eftersom eleverna spenderar så mycket tid där. Det är 

något som angår dem, och föräldrarna har inte alltid berättat för eleverna om det. Clara 

har aldrig varit med om att eleverna har bett rakt ut om att diskutera någon kontrover-

siell samhällsfråga, utan det har oftast gått till så att hon själv har spunnit vidare på 

något som hon hör att eleverna pratar med varandra om. De frågar inte specifikt om 

jämställdhet, utan säger i stället “Varför är det så för killar, varför är det så för tjejer?”. 

Hon tror också att det beror på hur mycket förtroende eleverna känner för läraren om 

de själva vågar be om ett visst innehåll i undervisningen. 

 

5.2.4 Elever med starka åsikter påverkar urvalet 

Alina säger att om en elev i stället har väldigt starka åsikter om en samhällsfråga, blir 

hon nästan mer triggad av att ta upp det för att utmana de föreställningarna. Som ex-

empel berättar hon att hon ibland har känt av främlingsfientliga undertoner i vissa klas-

ser. Eleverna har kanske påstått saker om invandrare som inte stämmer. Hon minns 

speciellt en gång då hon hade en klass där eleverna sa att turkar bara sysslade med 

knivslagsmål. De kom ofta med negativa kommentarer om turkar, fastän de visste att 

en elev i klassen var turk. Då sa Alina: ’Men här sitter ju en turk. Brukar han vara och 

slåss med kniv på stan? Det visste jag inte’. Och då svarade eleverna: ’Nej, men inte han, 

de andra turkarna’. Då började hon diskutera med eleverna om hur människor har lätt 

för att peka på människor de inte vet något om och säga hur de är och vad de gör. Hon 

tyckte att det var bra att hon kunde ta en elev i klassen som exempel vid det tillfället, 

men tillägger att man bara kan göra det om man känner eleven och vet att den skulle 

vara bekväm med något sådant. Det får inte bli så att någon elev känner sig utpekad 

och illa till mods. Bäst är det om man i ett sådant fall kan ta en utländsk kollega som 

exempel, säger hon. 

 Anette arbetade ett tag i en klass där det förekom mycket rasistiska värderingar, och 

då var hon noga att visa att hon inte tänkte vika sig. Eleverna måste lära sig att rasism 

inte är okej. Det blir dock svårt sådana gånger att föra en allsidig och saklig diskussion 

i sådana klasser, utan att de blir hetsiga. Då måste man behålla lugnet. Anette förklarar 

att när man vet att någon har väldigt starka åsikter om vissa samhällsfrågor, och att de 

dessutom har en stark position i gruppen, så kan det bli att man oroar sig för att det 

kommer bli en krävande situation i klassrummet. Då får man förbereda sig mentalt på 

det. Om man vet att det finns någon som lätt tar över, är det viktigt att man ger de andra 

eleverna möjlighet att prata om komma med sina tankar också. Sådana gånger kan det 

vara bäst att låta dem diskutera i små grupper i stället för i helklass, så att alla kommer 

till tals. Då är det bra att inte heller ha något redovisningstvång så att de känner att de 

kan prata fritt, och när lektionen ska avslutas så frågar man istället hur det gick att sam-

tala om ämnet och fokusera på själva processen, inte innehållet. Hon säger då också att 

det som de säger i gruppen ska stanna i gruppen. Är det mycket känsliga ämnen brukar 

hon låta dem skriva ned sina funderingar enskilt.  
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Barbro har nyligen haft undervisning om rasism med en klass där hon visste att det 

förekommit mycket rasistiska kommentarer i andra sammanhang. Då blev det så att 

hon tyckte att det var extra viktigt att jobba med det. Det var speciellt en elev som ver-

kade vara väldigt rädd för att tappa ansiktet inför klassen eftersom det främst var han 

som hade sagt många av de rasistiska kommentarerna tidigare, så han försökte få det 

till att han var en stolt rasist för att hålla uppe sin image. Hon var övertygad om att han 

förstod att det var fel, men att han inte kunde erkänna det inför klasskamraterna just 

där och då. Hon trycker starkt på att man aldrig får undvika att prata om något bara för 

att man vet att en elev har rasistiska åsikter om något, för då blir det ju som att det är 

okej.  

 Om man har en elev med väldigt extrema åsikter är det bäst att prata med den en-

skilt, säger Clara. Det är lätt hänt att elever hamnar utanför om det kommer fram att 

de har helt andra åsikter än vad resten av klassen har. Därför är det också viktigt att 

inte planera lektioner med diskussionsövningar om eleverna precis har börjat tillsam-

mans i en ny klass, eftersom sådant kan göra att elever får en stämpel på sig som den 

bär med sig hela mellanstadiet. Som exempel tar Clara den klassiska övningen Fyra 

hörn, då läraren läser upp fyra alternativ med påståenden och eleverna ska ställa dig i 

det hörn i klassrummet som stämmer överens med vad de tycker. Om man frågar om 

de tycker att homosexuella ska få adoptera barn, och så är det en elev som ställer dig i 

hörnet som betyder att man är emot frågan, så blir den väldigt utpekad. Det blir också 

svårt för den att ändra åsikt sedan när de andra eleverna har fått bilden av att den är 

en homofob. Gör man den övningen måste man verkligen tänka igenom vilka frågor 

man tar upp och vilka alternativ man har, för den kan bli jättejobbigt om en elev kän-

ner sig tvingad att ta ställning. Det ska vara alternativ där vilket hörn som helst upp-

fattas som okej att ställa sig i. Om det finns vissa elever som hon vet är väldigt insatta 

i någon samhällsfråga, kan det också hända att Clara undviker att komma in på det 

ämnet för att skydda andra elever. Det kan bli väldigt jobbigt för dem om någon elev 

går på väldigt hårt, och de andra inte har något att säga tillbaka eftersom de vet för 

lite om det. Vissa elever kan ta över alldeles för mycket, på ett sådant sätt som inte för 

diskussionen framåt utan bara skrämmer andra elever.  

5.3 Hur elever bör undervisas om kontroversiella samhällsfrågor 
De övergripande uppfattningarna som lärarna gav uttryck för, om hur elever bör un-

dervisas om kontroversiella samhällsfrågor, kan sammanfattas som följande:  

 

• Det är viktigt att inte skrämma eleverna när man pratar om kontroversiella 

samhällsfrågor. 

 

• Ingående undervisning av vissa kontroversiella samhällsfrågor lämpar sig 

bättre i högre årskurser. 

 

• Lärarna tycker det är extra viktigt att sätta sig in i just kontroversiella samhälls-

frågor på djupet innan de undervisar om dem. 
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5.3.1 Undervisningen får inte skrämma eleverna 

Alina är av bestämd uppfattning att man kan prata om allt med barn, men att hon också 

är försiktig så att hon inte skrämmer eleverna. Hon betonar att det är en avvägning 

mellan att inte måla hela världen nattsvart och att samtidigt påtala de problem som 

samhället står inför. Hon blir därför ibland osäker på hur mycket hon ska säga och hur 

mycket man kan trycka på. 

 Kommer det upp kontroversiella samhällsfrågor i media försöker Anette ta dem 

med eleverna. Hon minns dock att hon visade elever i årskurs 5 videoklipp från Förin-

telsen, men valde att hoppa över de delar som var om massgravarna, eftersom bilder 

kan vara mycket svårare att få bort från minnet. Hon ville inte att någon elev skulle 

drömma mardrömmar efter lektionen. Man ska lära barn saker, inte skrämma dem, sä-

ger Anette. När man pratar om svåra ämnen med barn är det viktigt att man som vuxen 

framstår som lugn och trygg så att inte eleverna blir oroliga, säger Anette. När eleverna 

är små är det viktigt att de får chans att ventilera, genom att ställa följdfrågor till dem 

om vad de tänker och känner. Om det är samhällsfrågor som handlat om utsatta barn, 

måste man som lärare förklara samhällets ståndpunkt, gå igenom sociala skyddsnät och 

förklara vad man kan göra om någon råkar illa ut. När hon pratar om barnmisshandel 

är hon noga med att berätta var de kan vända sig på skolan om de har blivit utsatta för 

det. Hon går även igenom vad det står i lagen om det och vad FN säger om det, för att 

eleverna ska förstå att det inte är okej att göra illa dem. Eleverna måste få veta att skolan 

även finns där för dem när det är tufft hemma. Om eleverna berättar något svårt som 

de har varit med om, då måste man visa att man inte flyr eller duckar för det. Man 

måste visa att man tar deras frågor på allvar och inte förminskar det, säger Anette. 

Ibland antyder elever saker, och då kan det finnas mycket under ytan som de inte be-

rättar. Då måste man ställa följdfrågor. Man måste vara saklig, men om en elev berättar 

något svårt måste man även visa att man kan lyssna empatiskt på dem, för att visa att 

det som de säger är viktigt. 

 Berit tycker att det är en svår balansgång mellan att inte skrämma eleverna och in-

formera eleverna om olika samhällsfrågor. Hon vet att eleverna ser att mycket hemska 

saker händer i världen, och då är det bästa att förklara för dem varför det händer, men 

att då förtydliga att det inte är så vanligt som det verkar på TV. De ska inte bli rädda 

för att gå ut på gatan. Man måste ha en känsla för var eleverna befinner sig i deras 

tankar. Som exempel berättar hon att det kom upp om självmord på Lilla aktuellt, och 

då var det några elever som tyckte att det var obehagligt. Då är det viktigt att berätta 

för eleverna vilken hjälp som faktiskt finns om man har självmordstankar, eftersom 

många unga har det. Efter den lektionen var det en elev som satt kvar, som tydligen 

hade en släkting som hade tagit liv sig av bara veckan innan. Då sa hon till eleven att 

det var jättebra att hon kunde berätta det för läraren. Hon gjorde ingen stor affär av det, 

men bekräftade hennes känslor.  

 För att Clara inte ska prata om något som eleverna bara blir skrämda av, brukar hon 

vänta tills de själva tar initiativet att prata om det. Det behöver dock inte vara att ele-

verna går till henne och säger något eller att de frågar om det på lektionen. Om det har 

varit någon stor mediehändelse som eleverna har blivit emotionellt engagerade i, hör 

Clara hur de pratar i korridorerna med varandra. Även här beror det på klassen dock, 

eftersom vissa klasser har många elever som gärna diskuterar samhällsfrågor, vilket 

gör att hon som lärare inte behöver planera in dem i undervisningen. I andra klasser 

kan det kanske behövas, säger hon. Hon hade en klass ett tag som hon blev tvungen att 
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spendera varje morgon till att prata med eleverna om vad de hade sett på youtube. 

Ibland ser de saker där som de blir rädda för i onödan. Det var väldigt kaotiskt i hennes 

klass för ett par år sedan då det var en clownhysteri i media, då eleverna satt och kollade 

på videoklipp på rasterna med ”mördarclowner”. Eleverna förstod inte att klippen inte 

var riktiga, och då fick hon som lärare förklara att mycket av det som de ser på internet 

inte är sant. Hon hade till och med föräldrar som ringde och bad om att hon skulle prata 

om clownerna med eleverna för att de var så rädda hemma. Eleverna var också mycket 

rädda inför presidentvalet i USA, och de hade målat upp ett skräckscenario med ett 

tredje världskrig om Donald Trump skulle vinna. Hon fick då lugna dem, men var själv 

rädd att han skulle vinna bara för att hon inte visste hur hennes elever skulle klara av 

det. Man blir väldigt engagerad i samhällsfrågor själv eftersom att man ser hur mycket 

påverkas av dem, säger Clara. Eleverna var också oroliga att hon skulle rösta på Trump, 

vilket gjorde att hon fick förklara att detta gällde ett annat land och att Sverige inte 

kunde påverka det. Barn missförstår mycket som de ser på TV, och då gäller det att 

skolan reder ut det för dem.  

 

5.3.2 Kontroversiella samhällsfrågor beroende på årskurs 

Vissa gånger märker Clara att eleverna saknar tillräckligt med förkunskaper för att för-

stå en del kontroversiella samhällsfrågor. Hon beskriver det som att hon inte riktigt når 

fram ibland. Då kan det vara bättre att ta det när de har blivit lite äldre. I årskurs 6 

brukar eleverna dessutom bli allt mer intresserade av samhällsfrågor om alkohol- och 

drogmissbruk, vilket har gjort att hon har tagit sådant med just elever i årskurs 6. 

 Berit brukar också vänta till eleverna går i årskurs 6 innan hon pratar om alkohol 

och droger med eleverna. Hon poängterar att det förstås kommer upp i tidigare årskur-

ser, men att det är då de går in djupare på det och att det är inplanerat i undervisningen. 

Hon ser att det är i den åldern som de börjar bli lite mer nyfikna på sådant, och därför 

har det blivit mer naturligt att ta det då.  

 Barbro brukar inte ta upp mycket kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen 

förrän i årskurs 5, eftersom kapitlet i den samhällskunskapsbok hon använder som tar 

upp just rasism andra kontroversiella samhällsfrågor är i slutet av boken. Det är även 

medvetet gjort, då hon menar att det blir bättre diskussioner när de är lite mognare. 

Annars så tycker hon att det mesta får komma när det kommer, man kan inte säga till 

eleverna att de får vänta med att diskutera något för att de är för unga.  

 Alina säger att rasism är ett sådant ämne som de redan börjar diskutera i årskurs 4, 

även olika sexuella läggningar, men att många andra kontroversiella samhällsfrågor får 

komma när det kommer eftersom det inte är lika uttalat i kursplanen. Trafficking är ett 

ämne som hon brukar prata om när de kommer in på att diskutera transatlantiska slav-

handeln i årskurs 5. Hon frågar då eleverna om de tror att det finns slavhandel idag, 

något de flesta elever inte alls tror förekommer nu för tiden, och då tar hon upp traf-

ficking som exempel.  

 

5.3.3 Vara insatt i samhällsfrågor 

Barbro har aldrig låtit bli att prata om någon kontroversiell samhällsfråga med eleverna 

för att hon har varit osäker över hur hon ska prata om det, men hon har väntat tills ett 

senare tillfälle om det är något som kommit upp i undervisningen som hon har känt att 

hon behövt sätta sig in i innan hon tar det med eleverna. Hon vill vara väl förberedd 
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när hon ska prata om sådana samhällsfrågor som kan väcka starka känslor hos eleverna. 

Allt som eleverna tycker är hemskt, annorlunda eller något som de inte förstår väcker 

ett intresse hos dem, konstaterar Barbro. Alltid när eleverna får lyssna på kontroversi-

ella samhällsfrågor blir de engagerade. Hon säger att det till och med är ett bra sätt att 

fånga de elever som annars inte är fokuserade på lektionen. När de pratar om rasism 

eller liknande är det alltid flera elever som räcker upp handen om vill säga något. Det 

bubblar i dem, säger Barbro. Senaste tiden har de varit mycket engagerade i frågor som 

rör terrorism, speciellt det senaste året. De var mycket rädda och oroliga efter skol-

attacken i Trollhättan, vilket gjorde att Barbro fick sätta sig in i den händelsen lite extra. 

De hade mycket frågor efter att det hade hänt, vilket de då diskuterade på samhälls-

kunskapen. Hon berättade då för eleverna vad de måste göra om en sådan attack skulle 

hända på deras skola, men förklarade även hur liten risk det är och hur sällsynta sådana 

händelser är i Sverige. Man måste göra att de känner sig trygga, men också göra dem 

medvetna om att de måste hämta en vuxen om de ser något konstigt hända. För att 

kunna övertyga dem om det gäller det att man kan prata om det med självsäkerhet, 

vilket man bara kan när man har gjort sin research. När skolattacken hade hänt läste de 

tidningsartiklar om händelsen tillsammans, de såg inslag på Lilla aktuellt om det, och 

då pratade hon med eleverna om det och lyssnade på deras funderingar och frågor. 

Hon poängterar att när kontroversiella samhällsfrågor kommer upp i undervisningen 

så är det mest samtal i helklass, det är sällan de har skrivuppgifter eller liknande om 

det. Man måste lyssna på eleverna och utgå från det som de vill prata om. 

 Enligt Clara är det del gånger är bättre att låta bli att prata om samhällsfrågor om 

man är osäker på hur man ska förklara dem för eleverna. Om man ger sig in på ett ämne 

man inte kan tillräckligt om, är det lätt hänt att vissa elever tar över och säger vad som 

är rätt, och kan man inte bemöta deras åsikter då kan det väldigt fel. Clara poängterar 

dock att eleverna oftast är väldigt eniga eftersom de kommer från samma samhälls-

grupper. Hon har jobbat på tre olika skolor där eleverna har haft mycket olika socioe-

konomisk bakgrund, och det märks tydligt att saker som eleverna på en skola håller 

med om, har elever på en annan skola helt andra åsikter om. Elever som går på en viss 

skola har oftast föräldrar med samma bakgrund, vilket gör att eleverna på den skolan 

tänker väldigt lika om samhällsfrågor. När hon var på en skola i ett område där social-

demokraterna hade starkt stöd, märktes det tydligt på elevernas åsikter, och när hon 

var på en skola där moderaterna hade starkt stöd märkes även det på elevernas åsikter. 

Den samhällsfråga som det egentligen är mest delade meningar om är jämställdhet, ef-

tersom det ju alltid är killar och tjejer i klassen oberoende av vilket område som skolan 

ligger i.  
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5.4 Utmaningar i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor 
De övergripande uppfattningarna som lärarna gav uttryck för, om de utmaningar som 

de möter när de undervisar om kontroversiella samhällsfrågor, kan sammanfattas som 

följande:  

 

• Kontroversiella samhällsfrågor kan leda till konflikter mellan elever 

 

• Vetskap om att en elev i klassen personligen berörs av en viss samhällsfråga 

påverkar lärarnas sätt att undervisa 

 

• Lärarna har inte lärt sig hur elever bör undervisas om kontroversiella samhälls-

frågor på sin lärarutbildning. 

 

5.4.1 Elever som personligen berörs 

Berit tar upp en händelse då en elev lämnade klassrummet eftersom det var ett inslag 

på Lilla aktuellt från Syrien, där en elev i klassen hade flytt ifrån. Hon visste om att han 

ursprungligen var därifrån, med hade inte förstått att han skulle reagera så starkt. Hon 

pratade med eleven efter den lektionen och gjorde en överenskommelse att hon skulle 

titta igenom programmen innan hon visade dem för att se om det var något inslag från 

Syrien i fortsättningen, för att eleven skulle kunna vara förberedd och avgöra om det 

var något den skulle klara av att se på. Om det exempelvis var ett inslag om hur mycket 

FN gör för att hjälpa syrierna, då kunde eleven stanna och titta.  

 Om någon elev har varit med om något hemskt, och man vet att det kommer upp i 

nästa kapitel i deras samhällskunskapsbok, så kan man fråga eleven enskilt hur den 

känner inför det, säger Anette. Vissa elever tycker inte alls att sådant är jobbigt, utan 

vill till och med gärna dela med sig med klassen att de har varit med om det som boken 

pratar om. Och vill de prata om det så ska man inte stoppa dem bara för att det är något 

som vuxna kan tycka är privat, utan de måste få känna att det är okej att berätta vad 

man har varit med om. Då kan man säga ’Vad fint att du känner sådant stort förtroende 

för oss att du kan berätta det här’, för att visa att man värdesätter det också, så att de 

andra eleverna förstår att de ska vara glada över att någon vågar dela med sig av per-

sonliga erfarenheter. Hon har aldrig varit med om att en elev har blivit hånad för något 

känsligt den har berättat. 

 Barbro kan ibland vara lite orolig för att någon elev ska säga inför klassen att de 

exempelvis blir misshandlade av sina föräldrar. Det är en rädsla som finns hos en, säger 

Barbro. Hon är osäker på hur hon skulle hantera något sådant. Hon säger inte att det 

hindrar henne från att ta upp sådana svåra saker, men ändå att det är något hon tänker 

på. Det kan ju hända att något kommer upp, och då måste man vara beredd på att han-

tera det. Hon har dock varit med om att en elev vars pappa sitter i fängelse har varit 

väldigt öppen om det med klassen, vilket har lett till att de har pratat om hur det är att 

ha en förälder i fängelse. Eftersom denna elev valde att prata om det, tänkte hon att han 

behövde prata om det. Det var inte någon elev som retade honom för det, och då drog 

hon slutsatsen att det faktiskt var bra att de pratade om det. Men då handlade samtalen 

bara om hur det gick till när han åkte och besökte sin pappa på fängelset, inte om själva 

brottet som pappan satt inne för. Men om man pratar om något sådant privat måste det 

ske på elevens villkor. Hon har haft en annan elev vars pappa satt i fängelse, men som 
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ville att det skulle vara hemligt och säga att pappa arbetade i Norge. Det var inte så att 

hon undvek att prata om att det finns barn som har föräldrar som sitter i fängelse, men 

det blev ju inget som kom upp eftersom eleven inte drog upp det.  

 Alina har aldrig undvikit någon kontroversiell samhällsfråga om någon elev i klas-

sen berörs av ämnet. Hon säger att hon har berättat att färgade människor behandlades 

som djur i Amerika när slaveri var lagligt där, och att elever med afrikanskt ursprung 

har blivit väldigt berörda av det. Hon berättar att en av dem hade svårt att tro att det 

ens var sant, men att han blev känslomässigt berörd och inte illa berörd av att hon tog 

upp det. Däremot minns hon en elev som hade blivit illa berörd när hon pratade om 

den rasåtskillnadspolitik som tidigare rådde i Sydafrika. Hon hade då berättat att om 

vi hade haft apartheid i Sverige, då skulle mörkhyade elever och ljushyade elever gå i 

olika trappor. Eleven hade missförstått vad hon försökte säga med att ta det som exem-

pel, och elevens pappa hade ringt efter skolan och frågat varför hon hade pratat om att 

mörkhyade skulle måsta gå i andra trappor. När hon hade förklarat att hon tog det 

exemplet för att visa hur vansinnigt det var, förstod pappan och han hade även tyckt 

att det var bra att de hade pratat om det i undervisningen. Efter det förstod Alina att 

man måste vara mycket tydlig med vad man menar så att det inte blir några missför-

stånd.  

 När Berit har haft en elev i klassen som hon vet har varit berörd av något ämne som 

hon har pratat om, har hon inte undvikit att prata om det, men däremot har hon varit 

mer noga med att välja sina ord väl. Ibland har hon även blivit nojigt försiktig, eftersom 

hon har varit rädd att någon elev ska känna sig utpekad eller träffad. Det har lett till att 

diskussionerna har blivit lite mindre eftersom hon har varit så försiktig att prata om 

ämnet. De gångerna det har hänt har eleven inte vetat att Berit har känt till dennes livs-

situation, men det har ändå påverkat hur hon talar om det. Hon konstaterar att man 

även måste prata om svåra saker med barn som har utsatts för svåra saker, för att de 

ska känna att det är okej att prata om det, så att det inte blir tabubelagda ämnen. Hon 

försöker även i samband med att exempelvis barnmisshandel kommer på tal säga till 

eleverna att om de skulle vilja prata om något så kan de vända sig till skolsystern eller 

skolkuratorn. Eleverna vill inte alltid prata om privata saker med sin lärare, eftersom 

de träffar den varje dag, och därför är det viktigt att de får veta var de ska vända sig i 

stället. 

 

5.4.2 Konflikter i klassrummet 

Alina har aldrig upplevt har det har blivit otrevliga diskussioner på lektionerna på 

grund av någon kontroversiell samhällsfråga som kommit upp. Ibland har det blivit lite 

hetsiga diskussioner, men det har hon upplevt som att eleverna har varit väldigt enga-

gerade. De är ofta måna om att framföra sina egna åsikter, men inte lika måna om att 

höra på andras motargument. Men hon känner ändå att det är sällan det blir så på mel-

lanstadiet eftersom eleverna inte brukar vara speciellt insatta, och mycket av det som 

de säger tror hon är ekon från föräldrarna. Hon upplever i stället att när de går i mel-

lanstadiet är de mer mottagliga för att lyssna på läraren än vad de är i högstadiet då de 

redan har bildat sig en uppfattning om vissa samhällsfrågor och har mycket bestämda 

åsikter. När de är yngre tycker hon att eleverna ser det som att ’Fröken alltid har rätt’. 

 Anette ser att just samhällsfrågor om rasism och politiska ideologier kan skapa 

hätska diskussioner mellan elever. I klasser med snäva normer om hur man ska vara 
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kan det lätt bli otrevliga diskussioner om HBTQ-relaterade samhällsfrågor. Men det 

gäller främst när eleverna är lite äldre.  

 För Clara har det hänt ett flertal gånger att det blivit otrevliga diskussioner mellan 

elever när kontroversiella samhällsfrågor har kommit upp. Det har oftast handlar om 

rasism eller religion när det blivit så, och då har eleverna ibland blivit riktigt arga på 

varandra eftersom de har helt olika uppfattningar. Det gör har gjort att hon har blivit 

lite rädd för att prata om en del samhällsfrågor, eftersom det kan vara svårt att gå vidare 

med lektionen efter att eleverna har blivit uppspelta. Det kan dock vara väldigt olika 

från klass till klass. I vissa klasser har hon haft problem att få igång diskussioner om 

något alls, medan andra klasser har varit väldigt pratglada. Det är dock bättre att dessa 

diskussioner händer i klassrummet än på skolgården. När man märker att det är något 

eleverna tänker på ändå, då är det bättre att lyfta det på en lektion och försöka styra 

upp det. Om det har hänt en stor händelse kommer de ändå inte kunna koncentrera sig 

på lektionen, så det är lika bra att man låter dem prata ut. Clara gissar att många lärare 

bara tar upp kontroversiella samhällsfrågor vid sådana tillfällen, då de känner att de 

måste.  

 Barbro har inte varit med om att det har blivit några otrevliga diskussioner i sam-

band med att någon kontroversiell samhällsfråga har kommit upp, däremot har det 

kommit mycket olämpliga kommentarer från en del elever. Det har hänt att elever gjort 

sig löjliga över vissa saker, såsom rasism. Då är det viktigt att markera att det inte är 

okej, för andra elever kan ta väldigt illa vid sig. 

 

5.4.3 Kontroversiella samhällsfrågor på lärarutbildningen 

Nästan alla lärare svarar att de aldrig lärde sig hur de ska undervisa om kontroversiella 

samhällsfrågor på lärarutbildningen, något alla känner att de har saknat. Clara är den 

enda som svarar att hon har lärt sig om hur man pratar om kontroversiella samhällsfrå-

gor på lärarutbildningen, men däremot inte i samhällskunskapskursen, utan det var i 

en kurs om sex och samlevnad. De diskuterade då hur man pratade om bland annat 

prostitution med barn. Hon tycker dock att det också går lite till överdrift ibland, då 

många samhällsfrågor är något föräldrarna själva borde prata med sina barn om. Det 

blir svårt att uppfostra eleverna i sådant föräldrarna borde lära dem om, speciellt när 

man inte kan säga vad man tycker om en viss samhällsfråga på samma sätt som en 

förälder kan göra. 

 Anette har inte lärt sig något om hur man undervisar om kontroversiella samhälls-

frågor på lärarutbildningen, däremot har hon gått fortbildning i sex och samlevnad där 

det har ingått hur man pratar med barn om svåra ämnen.  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt presenteras diskussion av det som framkommit i arbetet. Intentionen är 

att knyta ihop resultatet, arbetets frågeställningar och litteratur, men också att diskutera 

metoderna som använts och hur de har påverkat resultatet.   

6.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka och tolka samhällskunskapslärares upp-

fattningar om hur elever i årskurs 4–6 bör undervisas om kontroversiella samhällsfrå-

gor. Frågeställningarna var dessa: Hur gör samhällskunskapslärare urvalet av sam-

hällsfrågor i undervisningen? Vilka uppfattningar har samhällskunskapslärare om hur 

elever i årskurs 4–6 bör undervisas om kontroversiella samhällsfrågor? Vilka utma-

ningar möter samhällskunskapslärare i undervisning om kontroversiella samhällsfrå-

gor? 

 I resultaten framgick det att lärarna väljer att ta med just kontroversiella samhälls-

frågor i undervisningen när de är aktuella i samhällsdebatten eller när eleverna själva 

tar upp samhällsfrågorna. Elever som har starka åsikter om en samhällsfråga kan också 

göra att lärarna väljer att ta upp dem. När det kom till de pedagogiska val som lärarna 

gjorde i undervisning av kontroversiella samhällsfrågor, uppfattade lärarna det som 

viktigt att inte prata om samhällsfrågorna på ett sätt som kan skrämma eleverna ef-

tersom de är så unga i årskurs 4–6. Av den anledningen, men också på grund av att 

eleverna får ökad förståelse med åldern, så försökte lärarna styra in en del kontroversi-

ella samhällsfrågor till den senare delen av årskurs 4–6. Lärarna betonade också att de 

uppfattade det som essentiellt att själv vara mycket insatt i kontroversiella samhällsfrå-

gor innan man tar med dem i undervisningen. Utmaningarna som de mötte var bland 

annat att prata om kontroversiella samhällsfrågor utan att göra eleverna upprörda, sär-

skilt om eleverna personligen påverkades av samhällsfrågorna. De upplevde det också 

som en utmaning att undvika livliga eller hätska debatter mellan elever. De hade 

dessvärre inte fått några verktyg från utbildningen i att undervisa om kontroversiella 

samhällsfrågor. Jag upplever att uppsatsens frågeställningar blev besvarade, däremot 

uppstod det nya frågor utifrån det som framkom i intervjuerna. Några av dessa tas upp 

nedan under rubriken vidare forskning. 

6.2 Hur metod och teori har påverkat resultatet  
Resultatet hade kunnat vara mer generaliserbart med ett större antal intervjuer, vilket 

är bra att ha i åtanke. Som nämnt i metodavsnittet kan dock ett för stort antal intervjuer 

att gå igenom göra att intervjuerna inte gås igenom tillräckligt noga (Kvale & Brink-

mann, 2014:156). Det är alltså en balansgång mellan att skapa generaliserbarhet och att 

skapa ett givande resultat, så länge som tiden är en faktor. Om jag skulle valt den kvan-

titativa metoden, och i stället gjort ett stort antal enkätintervjuer om lärares uppfatt-

ningar, hade resultatet kunnat bli mer generaliserbart men på bekostnad av förklaring-

arna till uppfattningarna. Själva tiden som intervjuerna pågick skulle kunna ha varit 

längre, men jag upplevde ändå att jag fick utförliga svar på mina frågor. Jag upplevde 

det även som att lärarna kände att de kunde prata färdigt på varje fråga innan vi gick 

vidare till nästa fråga. Resultatet skulle också ha kunnat vara mer generaliserbart om 

lärarna kom från olika skolor, eftersom deras uppfattningar kan tänkas påverkas av 
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kollegor. De pratar sannolikt med varandra i ämneslag, arbetslag och liknande, och 

skapar en gemensam uppfattning av hur kontroversiella samhällsfrågor ska hanteras i 

undervisningen.  

 En del frågor som finns i intervjumanualen är ledande frågor. Kvale & Brinkmann 

(2014:215) menar dock att enligt hermeneutiken är ledande frågor inte något negativt, 

utan så länge forskaren själv förstår att det är ledande frågor, så att det lättare går att 

avgöra vilken påverkan det har haft på resultatet. Det vill säga att öka förståelse för 

texten, vilket hermeneutiken försöker göra. Exempelvis frågar jag om lärarna väntar 

med vissa samhällsfrågor till årskurs 6, i stället för att fråga om de tar upp vissa sam-

hällsfrågor i någon specifik årskurs. Detta kan tänkas ha gjort att lärarna började fun-

dera över vad de har pratat om i just årskurs 6, i stället för att tänka på om de avsiktligen 

har gjort ett val att ta det då. 

 Creswell (2014:51) framhåller att de teoretiska utgångpunkterna som används i en 

undersökning påverkar vilka frågor som ställs och hur man ser på resultatet. Om jag 

hade valt det sociokulturella perspektivet som fokus, hade jag kanske lagt mer fokus 

på att söka efter uppfattningar om att eleverna lär sig att förstå samhällsfrågor med 

varandra (Säljö, 2014:298–299). Anledningen till att jag använt hermeneutiken som teo-

retisk utgångpunkt har varit att kunna komma så nära en giltig tolkning av samhälls-

kunskapslärarnas yttranden som möjligt, vilket är hermeneutikens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2014:74). Jag har försökt att dela upp texterna i olika delar, jämfört lärarnas 

olika uppfattningar och jämfört de gemensamma uppfattningarna. 

 Som nämnt har människor enligt hermeneutiken en förförståelse och fördomar som 

påverkar deras tolkningar. Ordet fördomar kanske låter som något negativt, med her-

meneutiken anser att människor behöver ha fördomar för att kunna tolka olika fenomen. 

Förståelse av sina egna fördomar krävs dock för att göra en bättre tolkning (Brinkkjaer 

& Høyen 2013:76–77). Eftersom jag har studerat just undervisning av samhällskunskap 

för elever i årskurs 4–6, har jag föreställningar om hur undervisningen ska gå till. Lä-

rarna som jag har intervjuat har därför säkerligen föreställningar om att jag har före-

ställningar om att det finns rätt och fel, vilket kan påverka vad de berättat för mig. På 

så sätt kan man säga att de uppfattningar som lärarna i undersökningen har uttryckt, 

är de uppfattningar som de vågar ge uttryck för. En annan fördom som jag sitter på, är 

förstås att jag själv anser att man ska prata om kontroversiella samhällsfrågor med ele-

ver i årskurs 4–6. Det framgår tydligt i bakgrundsavsnittet, då jag mer eller mindre ar-

gumenterar för att det är viktigt. Det är möjligt att lärarna skulle ha svarat annorlunda 

på intervjufrågorna, om jag framstod som en person som tyckte att barn utsätts för all-

deles för mycket kontroversiella samhällsfrågor i låg ålder. 

6.3 Diskussion om resultatet 

I resultatet visade det sig att lärarna inte hade fått utbildning om hur de ska undervisa 

om kontroversiella samhällsfrågor, i alla fall inte i utbildningen av samhällskunskap. 

Det kan tyckas vara lite märkligt när det är så många lärare som gruvar sig inför att ta 

dessa viktiga samhällsfrågor. Visserligen är det lång tid sedan fyra av intervjuperso-

nerna gick sin utbildning, men i fall att det inte brukade ingå i utbildningen förr så 

betyder det ju också att majoriteten av Sveriges elever undervisas om samhällsfrågor 

av lärare som inte har utbildats om hur man gör det. De har säkerligen skapat egna 

metoder för det, men det betyder i så fall att undervisningen antagligen ser väldigt olika 
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ut för svenska elever. Om det är så att svenska lärarutbildningar inte lär ut hur under-

visning av kontroversiella samhällsfrågor görs på bästa sätt, så behöver det bli ändring 

på det. De samhällskunskapslärare som redan är yrkesverksamma skulle i så fall be-

höva gå fortbildning i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor. Ljunggren, 

Unemar Öst & Englund (2015:11–12) konstaterar att skolan är en viktig plats för att för-

medla grundläggande värderingar och kunskaper, och på senare tid har allt fler kon-

troversiella samhällsfrågor blivit allt mer aktuella på grund av bland annat globali-

seringen. Vi är mer insatta i vad som händer i kulturer runt omkring oss, och det kom-

mer även många människor från andra kulturer hit till Sverige. Författarna frågar sig 

om det till och med kan tänkas att samhällsfrågor borde få mindre plats i undervis-

ningen, just eftersom eleverna redan utsätts för så mycket samhällsfrågor utanför sko-

lan, genom exempelvis sociala medier. De besvarar sig egen fråga med att skolan i sig 

är en del av samhället, och inte en egen sluten värld. Man kan inte stänga av debatt om 

samhällsfrågor. 

 Uppfattningen om att aktuella samhällsfrågor ska tas upp i undervisningen är ju 

även något som Skolverket (2017a:219) framhåller. Däremot kan ordet aktuella tolkas 

olika. Samhällsfrågor kan ju vara aktuella på grund av att de syns i media, eller aktuella 

på det viset att de är stora samhällsproblem, även om människor inte pratar om dem. 

Skolverket skulle i så fall kunna utrycka det som angelägna samhällsfrågor. 

 Unemar Öst (2015:99) ifrågasätter huruvida det är lämpligt att läraren själv ska av-

göra vad som är kontroversiella samhällsfrågor. Hon menar att om läraren säger att en 

samhällsfråga är kontroversiell, ökar risken att eleverna inte vågar framföra sina åsikter 

om samhällsfrågan, eftersom de är rädda att det är deras åsikt som kommer anses vara 

kontroversiell. Hon säger att det är bättre att vänta tills elevernas själva har diskuterat 

samhällsfrågan, för att avgöra om det är något som är kontroversiellt för dem. Läraren 

Clara nämnde att hon tror att på grund av att eleverna på svenska skolor ofta har 

samma bakgrund, blir det sällan så att eleverna har olika åsikter om samhällsfrågor. 

Detta skulle i så fall kunna tänkas hämma deras utveckling av argumentationsförmåga, 

om eleverna bara möter människor med liknande åsikter. Det blir då ännu viktigare att 

de har en samhällskunskapslärare som kan utmana deras värderingar, vilket lärarna i 

denna undersökning ju menade att de brukar göra, vilket även Europarådet (2016:15–

16) hade som förslag. 

 Enligt Ljunggren, Unemar Öst & Englund (2015:16) är många lärare nervösa inför 

att beröra kontroversiella samhällsfrågor. Några av lärarna i denna undersökning ut-

tryckte delvis en oro inför att prata om kontroversiella samhällsfrågor, men upplevde 

det egentligen inte som något större problem som hindrade dem i undervisningen. I 

överlag hade lärarna i undersökningen en positiv inställning till undervisning om kon-

troversiella samhällsfrågor, som exempelvis att de kunde vara användbara för att göra 

eleverna allmänt engagerade i samhällskunskap. 

 Hess (2004:259–260) menade att det finns fyra olika förhållningssätt som lärare bru-

kar ha när de undervisar om kontroversiella samhällsfrågor. Lärarna i denna undersök-

ning hade främst förhållningssättet som handlade om att balansera undervisning av 

kontroversiella samhällsfrågor, genom att lyfta fram olika sätt att se på en samhällsfråga. 

När det kom till rasistiska synsätt satte de dock ned foten, och på så sätt gynnande en 

viss åsikt i frågan. Arneback & Jämte (2015:43–44) bekräftar att misstänksamheten mot 

människor med utländsk bakgrund har blivit en stor samhällsfråga i Sverige. Skolan 

har inte undgått den debatten, utan det har blivit en vanligare samhällsfråga även där. 
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Detta är en utmaning för lärarna eftersom de måste se till att alla elever får framföra 

sina åsikter, samtidigt som de måste se till att ingen känner sig diskriminerad, och de 

understryker att skolan har ett stort ansvar i arbetet mot rasism. Det skulle självklart 

inte vara vettigt om lärarna försökte lyfta fram olika sätt att se på rasism, om man inte 

gör det på det sätt Alina gjorde, det vill säga förklara hur rasismen såg ut under apart-

heidtiden i Sydafrika.  

6.4 Reflektioner 
Målet med att diskutera kontroversiella samhällsfrågor med elever verkar på ett vis 

vara att göra dem till icke-kontroversiella samhällsfrågor. Många samhällsfrågor kan 

också vara kontroversiella just eftersom det finns människor som inte tror att de är 

verkliga samhällsproblem. Rika människor kan ha svårt att tro att det finns barnfattig-

dom i Sverige, heterosexuella människor kan tro att homofobi inte förekommer, och så 

vidare. Om elever inte får se statistik och fakta om hur andra människor har det, blir 

det svårt att skapa sig en bild av verkligheten. Både lärarna och författare som nämns i 

arbetet har sett kontroversiella samhällsfrågor som en viktig del i samhällskunskaps-

undervisningen.  

 Efter intervjuerna med dessa samhällskunskapslärare har i alla fall jag fått en bild 

av att kontroversiella samhällsfrågor inte är ett lika känsligt ämne som Europarådet 

(2016:8) berättade om. Det beror mycket möjligt på att det är en annan situation i Sve-

rige. Det har också varit betryggande att höra att samhällskunskapslärare faktiskt tar 

elevernas funderingar på så stort allvar, något jag inte upplevde att de gjorde när jag 

själv gick i skolan. 

6.5 Vidare forskning 
Eftersom denna undersökning har haft fokus på årskurserna 4–6, skulle en undersök-

ning av hur lärares uppfattningar om undervisning av elever i lägre och högre årskurser 

skiljer sig kunna tänkas vara intressant. Lärarna i denna undersökning jämförde själva 

eleverna i årskurs 4–6 med elever i årskurs 7–9, och menade att det går att prata på ett 

annat sätt med äldre elever. Elever i årskurs F–3 kan tänkas vara en ännu större utma-

ning att förklara kontroversiella samhällsfrågor för, och därför skulle en undersökning 

av hur lärare arbetar där kanske vara intressant för blivande SO-lärare.  

Det framgick i resultatet (tabell 1) att bara en av lärarna hade pratat om mansrörel-

sen. Kvinnorörelsen är däremot något som samtliga lärare har talat om. Fyra av de till-

frågade lärarna hade alltså under deras omkring 20 år långa yrkestid inte ens nämnt att 

det finns samhällsproblem som rör specifikt män och pojkar. Det är mycket oroande 

resultat. En undersökning om varför det är så, och om det är vanligt att lärare inte berör 

det ämnet, skulle kunna vara angeläget. Konsekvenserna av att det inte ingår i under-

visningen skulle också behöva undersökas. En tänkbar förklaring till detta kan förstås 

vara att de tror att mansrörelsen består av människor som vill arbeta emot kvinnorörel-

sen. Om så skulle vara fallet, så betyder ju det att barnen behöver få veta att det finns 

krafter i samhället som vill motverka jämställdhet. En annan förklaring kan vara att de 

själva är kvinnor, och därför personligen bara är engagerade i problem som rör kvinnor. 

En undersökning om det finns skillnader mellan vilka samhällsfrågor lärare tar upp 

beroende av deras egen könstillhörighet kan därför också vara ett område som behöver 

utforskas.   
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Bilaga 1: Missiv 

 

Hej!  

 

Jag heter Cecilia Edholm och studerar grundlärarprogrammet i årskurs 4–6 på Mittu-

niversitetet. Jag går sista terminen på utbildningen och skriver just nu mitt självstän-

diga arbete i samhällskunskap. Jag har valt att göra intervjuer i mitt självständiga ar-

bete och söker därför behöriga samhällskunskapslärare som undervisar i årskurs 4–6. 

 

I mitt självständiga arbete skriver jag om hur lärare undervisar elever om kontroversi-

ella samhällsfrågor. Med kontroversiella samhällsfrågor menar jag sådana som på nå-

got vis är känsliga ämnen, exempelvis barnmisshandel, sexuella övergrepp eller för-

äldrar med alkohol- och drogmissbruk. Mitt syfte med arbetet är att undersöka lärares 

uppfattningar av hur man som bäst undervisar om dessa samhällsfrågor. 

 

Intervjun kommer att spelas in (bara ljudet), och sedan kommer jag att skriva ned det 

som sagts. Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

även om uppsatsen kommer att publiceras på Mittuniversitetets hemsida, så kommer 

ingen förutom jag få tillgång till intervjumaterialet. Lärarna som deltar eller skolan de 

arbetar på kommer inte att nämnas vid namn i uppsatsen. Jag skulle bli oerhört tack-

sam om vi kunde bestämma en tid att träffas för intervju, helst omkring 45 minuter. 

Intervjun är frivillig, så ni kan avbryta när som helst om ni vill det. Intervjun går inte 

ut på att kolla om ni gör rätt eller fel, utan jag är bara intresserad av att veta mer om 

hur ni lärare pratar med barn om kontroversiella samhällsfrågor. Jag vet ju dock att 

lärare har ont om tid och mycket att göra, så jag förstår om det inte passar. 

 

Har ni tid får ni gärna besvara detta mejl så kan vi bestämma en tid att träffas. Går det 

inte får ni gärna meddela det också. Men om det ha tid kan ni nå mig på telefonnum-

mer: 070… eller mejl på: …@student.miun.se 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Cecilia Edholm 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

1. Hur många år har du arbetat som lärare och vilket år tog du examen? 

 

2. Hur länge har du undervisat i samhällskunskap? 

 

3. Har du någonsin tagit upp någon av följande samhällsfrågor: rasism, religiös 

extremism, hedersförtryck, trafficking, sexuella övergrepp mot barn, groo-

ming, homofobi, självmord, invandring, barnfattigdom, barnmisshandel, 

feminism, maskulinism, föräldrar med alkohol- och drogmissbruk? 

 

4. Finns det någon kontroversiell samhällsfråga som du skulle lägga till i den lis-

tan, som du har pratat med eleverna om? 

 

5. Finns det samhällsfrågor du absolut inte tar upp med eleverna? Varför? 

 

6. Hur skulle du säga att man bör prata med eleverna om kontroversiella sam-

hällsfrågor på bästa sätt, så att man inte bara skrämmer eleverna eller förvär-

rar något? 

 

7. Hur avgör du vad som är lämpliga samhällsfrågor att diskutera med elever i 

årskurs 4–6?  

 

8. Finns det kontroversiella samhällsfrågor som du har försökt att diskutera med 

eleverna, men sedan kommit fram till att de var för unga för det? I så fall, hur 

upptäckte du det?  

 

9. Har eleverna själva bett om att ni ska diskutera några kontroversiella sam-

hällsfrågor? 

 

10. Finns det samhällsfrågor som du väntar med att ta upp tills de börjar 6:an? 

 

11. Har det någon gång lett till bråk eller otrevliga diskussioner i klassrummet 

när du tagit upp vissa samhällsfrågor?  

 

12. Har du undvikit vissa samhällsfrågor om du har haft en elev som du vet är 

berörd av det?  

 

13. Har du undvikit vissa samhällsfrågor om du har haft en elev som du vet har 

starka åsikter om dem? 
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14. Har det hänt att föräldrar har kontaktat dig i efterhand och varit upprörda 

över någon samhällsfråga som du tagit upp i undervisningen? 

 

15. Finns det några kontroversiella samhällsfrågor som du har velat ta upp, men 

har låtit bli för att du inte har vetat hur du ska prata med eleverna om det? 

 

16. Har du märkt om eleverna i dag är mer engagerade i samhällsfrågor, jämfört 

med 10 år sedan?  

 

17. Vilka samhällsfrågor brukar eleverna själva vara intresserade av? 

 

18. Fick du lära dig något om hur man pratar om kontroversiella samhällsfrågor 

på lärarutbildningen?  

 

19. Något du vill tillägga?  

 


