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Abstract: 
 
Målet med denna litteraturstudie är att få en överblick över forskningsfältet för 
undervisning om kontroversiella frågor och lärares positionering i klassrummet. 
Genom hermeneutisk metod för att analysera och sammanställa resultatet har studien 
funnit flera förespråkade metoder samt för- och nackdelar med dessa. Det mest 
utmärkande resultatet av studien är att forskning inte är överens om en specifik metod 
eller positionering, utan förespråkar ofta sitt eget förhållningssätt. Målet är inte att välja 
den mest fördelaktiga metoden, utan att få en överblick över förespråkade metoder 
inom forskningsfältet.  

Det svenska skolsystemets värderingar står för demokrati, mångfald och att arbeta mot 
att förstå varandra. Detta inkluderar bland annat förståelse för andra personers åsikter, 
sätt att leva och deras religiösa tankar. Undervisningen i Sverige är icke-konfessionell, 
men frågan om lärares positionering kan fortfarande diskuteras i förhållande till hur de 
bör presentera olika perspektiv av kontroversiella frågor i klassrummet.  

 
 

Nyckelord: kontroversiella frågor, undervisningsmetoder, 
positionering, hermeneutik, religionsdidaktik  
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1 Inledning 
 
Läraryrket är ett mångfacetterat yrke som där man möter människor från vitt skilda 
sociala kontexter och kulturer. Som lärare vet man aldrig vilken klassrumssituation man 
möter vid kursstart med en ny grupp. Vilka värderingar bär dessa individer på? Vilka 
sorters diskussioner kommer gruppen att ha? Att vara förberedd som lärare på dessa 
situationer kanske är lätt för någon rutinerad, någon som haft dessa diskussioner 
flertalet gånger under sitt arbetsliv. Att komma ut som nyexaminerad eller vikarierande 
lärare däremot, är enligt mig att famla i mörkret. När jag mött dessa typer av 
diskussioner med elever har jag önskat mig vara mer förberedd, önskat att jag hade haft 
mer kött på benen eller åtminstone någon metod att luta mig mot. Vad behövs i min 
verktygslåda av egenskaper som lärare för att lyckas med att möta svåra diskussioner, 
kontroversiella frågor, frågor som väcker känslor? 
 
Gindi & Ron Erlich (2018:58) talar om att lärare ofta känner sig oförberedda och icke-
pålästa att behandla ämnen i klassrummet som anses vara kontroversiella, detta 
resulterar i att många lärare undviker att diskutera kontroversiella frågor. Författarna 
menar att denna svårighet behöver bemötas för lärare över hela världen. Ljunggren, 
Unemar Öst och Englund (2015:11) talar om hur den ökade globaliseringen, 
pluralismen i samhället och skolmiljön belyser frågor i samhällsundervisning på ett nytt 
sätt. Motsättningar mellan olika ideologier och religioner är en del av varje persons 
vardag, då dessa återges i sociala medier och i möten mellan individer och grupper av 
människor. Ljunggren, et al. (2015:12) menar att det inte är orimligt att fråga sig om det 
är självklart att föra in kontroversiella frågor i samhällsundervisningen, då dessa kan 
skapa situationer som försvårar eller förhindrar att nå vissa mål med undervisningen. 
Fördelarna väger däremot upp mot detta, menar de. Lärarens kunskap och förtrogenhet 
med hur man argumenterar och kommunicerar i en demokratisk anda är avgörande för 
elevernas demokratiska deltagande i klassrummet. (Ljunggren, et al. 2015:146) 
Forskarna frågar sig också vad lärare gör med sina egna politiska åsikter i 
undervisningen och om dessa bör synas eller hållas för sig själva. (Ljunggren, et al. 
2015:67) Detta är en del av vad denna studie kommer att undersöka. Vad säger 
forskning om vilken positionering en lärare bör förhålla sig till i undervisningen utifrån 
deras egna åsikter? 
 
Det var under en religionslektion som jag fick känna känslan första gången. 
Maktlösheten över situationen. Jag var oförberedd och icke-påläst. Jag visste inte vilken 
position jag skulle ta som lärare, eller vilken format på undervisningen som skulle vara 
mest lämpligt för den här typen av diskussion. Jag arbetade i en klass på ett 
språkintroduktionsprogram och Palestinakonflikten kom upp som fråga. Majoriteten 
av elever identifierade sig själva som muslimer, och arbetspasset handlade om 
judendom. Jag placerade mig neutral i frågan och förklarade bakgrunden till konflikten 
ur ett judiskt perspektiv eftersom eleverna efterfrågade det, men förklaringen väckte 
starka känslor. Den dagen lovade jag mig själv att övervinna maktlösheten. Jag vill 
bemästra konsten att hantera kontroversiella frågor i klassrummet, och ge möjlighet för 
andra att finna metoder för att göra samma sak. För att uppnå detta behöver jag ta reda 
på vad forskning säger om ämnet.  
 
 

  



 

6 
 

1.1  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur forskningsfältet för kontroversiella frågor ser 
ut, med fokus på undervisningsmetoder och positionering för lärare. Frågeställningarna 
som studien kommer att sträva efter att besvara är följande: 
 
Vilka olika typer av undervisningsmetoder och positioner för lärare förespråkar 
forskning i undervisning om kontroversiella frågor? 
 
Vilka för- eller nackdelar beskriver forskning att de förespråkade 
undervisningsmetoderna och positionerna för lärare medför? 
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2 Bakgrund 
 
Nedan presenteras studiens bakgrund i avseende av skolans värdegrund, 
religionskunskap som ämne och utmaning samt kontroversiella frågor i fråga om 
begreppets betydelse och problematik. 
 

2.1  Värdegrund 
 
I de grundläggande värdena står det att undervisningen ska vila på en vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. (Skolverket, 2011:1) Hultman (2018:156) skriver i ”Den 
evidensbaserade skolan – svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik” att de 
fem första åren för en nyexaminerad lärare ofta möts med en realitetschock som ibland 
gränsar till överlevnadsstrategier. När inte den beprövade erfarenheten räcker till för de 
nyexaminerade behöver forskningen stötta upp, anser jag. Detta för att lärare ska finna 
verktyg för att främja elevernas utveckling och lärande och låta varje enskild elev finna 
sin unika egenart för att kunna delta i samhället och ge sitt bästa i ansvarig frihet, som 
Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011:1) uttrycker det.  
 
Det växande mångkulturella Sverige sätter press och höga krav på människors förmåga 
att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska arbeta 
aktivt för att främja förståelse för andra. Diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning ska aktivt motverkas. Ingen 
ska utsättas för detta inom skolväsendet. Skolan ska även vara öppen för skilda 
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Skolan ska ge möjligheter för elever att 
föra fram sina personliga ställningstaganden. Det är lärarens uppdrag att tydliggöra vilka 
vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar på och 
vägleda eleverna så de kan ta ställning till hur kunskaperna kan användas. 
Undervisningen ska vara icke-konfessionell. (Skolverket, 2011) 
 
 

2.2  Religionskunskap 
 
I Ämnesplan för religionskunskap (Skolverket, 2010) står det att syftet med ämnet bland 
annat är att undervisningen ska ha en utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 
öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna 
möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 
mångfald. Genom reflektion ska eleverna ges möjlighet utveckla respekt och förståelse 
för olika sätt att tänka och leva. 
 
Kittelmann Flensner (2015:19) lyfter fram sina egna erfarenheter som religionslärare 
och menar att försöka leva upp till läroplanen och värdegrunden och samtidigt uppfylla 
elevers, med olika relationer till religionsämnet, förväntningar på religionsämnet är som 
att arbeta på ett minfält. Religiositet är trots allt, åtminstone enligt psykologen Raymond 
Paloutzian, det som genom den mänskliga historien gett upphov till flest debatter och 
kontroverser. (Andersson & Sander, 2009:43) Kittelmann Flensner (2015:19) fortsätter 
med att betona att det är mycket lite forskning som tar intresse i vad som faktiskt händer 
i klassrummet rent generellt, och ännu färre inom just religionsämnet. Andersson & 
Sander (2009:16) talar om att religion idag är dagsaktuellt och att religiösa fenomen har 
en stor roll i vad som händer runt om i världen, trots att det under de senaste seklerna 
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talades om religionens nedgång på grund av sekularisering. Detta har påverkat Sveriges 
religiösa, politiska, och sociala landskap. Författarna menar att den ökade religiösa 
mångfalden i Sverige samt det ökade intresset för religion och religiositet kommer 
innebära en utmaning för många svenskars uppfattningar och förhållande till religion 
och religiositet, speciellt då detta inte endast visar sig i böcker eller på TV utan också 
genom att vi möter människor på stan, i skolan och på våra arbetsplatser.  
 
 

2.3  Kontroversiella frågor 
 
Ljunggren, et al. (2015) beskriver en fråga som kontroversiell genom att det inte finns 
några självskrivna svar, samt att det finns starkt skilda uppfattningar om huruvida 
frågorna är kontroversiella eller inte. De kan ofta beskrivas som samhällspolitiska och 
individer och grupper har skilda perspektiv och åsikter som står emot varandra om 
frågan. Kontroversen ligger i att uppfattningarna konkurrerar, inte endast svaret eller 
lösningen på frågan utan också hur den ska värderas.  
 
I ett projekt finansierat av Europeiska unionen har ett utbildningspaket tagits fram som 
stöd för lärare som undervisar om kontroversiella frågor. De menar att ungdomar i 
Europa ofta inte får möjlighet att diskutera kontroversiella frågor i skolan eftersom 
många lärare anser att frågorna är för utmanande. Frågorna kan beröra ämnen som 
extremism, könsrelaterat våld, barnmisshandel eller sexuell läggning. Deras mål med 
projektet är att vara ett bålverk mot onda samhällskrafter som extremism, radikalisering, 
främlingsfientlighet och diskriminering, våld och hatbrott, bristande förtroende för 
politik och politiker samt nedskärningarnas negativa effekter. (Papamichael et al., 2016) 
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3 Metod och material 
 
I detta avsnitt presenteras den metod och material som använts i undersökningen, samt 
de forskningsetiska överväganden som behövts förhållas till i arbetet med studien. I 
avsnittet ”urval och begränsningar” förklaras vilken metod för urval som använts och 
vilka begränsningar insamlingen av material förhåller sig till. I avsnittet 
”sökningsprocess” presenteras insamlingen av material steg för steg.  

 
3.1  Metod 
 
Denna litteraturstudie har en hermeneutisk ansats. Westlund (2015:71) skriver att 
hermeneutiken är lämplig att använda när syftet med studien är att få tillgång till 
informanternas egna upplevelser av fenomen samt när informanterna ska ges ett stort 
utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om. Jag ser denna metod som 
passande för att få en stor bredd av forskares åsikter och utsagor i arbetet med 
kontroversiella frågor, samt för att utmana min egen förförståelse i relation till texterna.  
 
Westlund (2015:86) nämner en del faktorer i tolkningsprocessen som har med 
tolkningens trovärdighet att göra. Dessa frågor tog jag i beräkning vid analys av det 
insamlade materialet, men dessa besvaras inte punkt för punkt utan ses som en riktlinje 
för att avgöra om materialet är trovärdigt och passande att använda som resultat för att 
besvara studiens frågeställningar. Nedan presenteras Westlunds (2015:86) 
kontrollfrågor: 
 

 Finns det ett logiskt sammanhang mellan texternas olika delar? 

 Finns det delar som motsäger textens huvudlinje? 

 På vilka sätt kan dessa motsägelser utmana och fördjupa tolkningen? 

 Kan tolkningen relateras till läst litteratur och forskning om textens huvudtema? 

 Är tolkningen realistisk med tanke på den miljö där texterna etablerades? 

 På vilket sätt kan tolkningen vara beroende av en viss tidpunkt, situation eller 

tidsanda? 

 Hur har alternativa tolkningar hanterats? (Westlund, 2015:86) 

Skolverket hänvisar till en studie om att undervisa om kontroversiella frågor som är 
framtagen i samarbete med Europarådet. Denna text heter ”Att verka i spänningsfält: 
undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demokratiskt medborgarskap och mänskliga 
rättigheter” av Elena Papamichel. Jag hänvisar till texten som Papamichels text 
fortsättningsvis. Det var genom denna studie som min egen studie tog avstamp ifrån.  
Jag såg texten som en givande början för att besvara mina frågeställningar, samt som 
en intressant utgångspunkt då det är Skolverkets rekommendation för att få svar på 
frågor kring kontroversiella frågor. Jag tror att Skolverket är vanlig startpunkt för 
många lärare att vända sig till för att få svar på sina frågor, i mitt examensarbete 2 
kommer fokus ligga på lärares upplevelser av att undervisa om kontroversiella frågor, 
då kan denna utgångspunkt vara till nytta. 
 
Utifrån de källor Papamichels (2016) text innehåller försökte jag att finna dessa och få 
en överblick om de skulle vara användbara för mina frågeställningar för denna studie. 
De som inte återfanns eller hade en annan inriktning valdes bort. Jag begränsade även 
användningen av dessa källor för att inte omfånget av studien skulle bli för stort, då jag 
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även ville använda mig av källor från andra sökprocesser för att få ett bredare resultat 
och inte endast rikta mig mot det ämne som redan berörs i Papamichels (2016) text.  
 
I de texter jag valt ut har jag börjat med att få en helhetsbild av vad deras syfte är, 
försökt finna kopplingar till mina frågeställningar och se om de berör något som de 
övriga texterna jag analyserat tagit upp, för att få fler perspektiv på frågorna. Westlund 
(2015:77) förespråkar del- och helhetsprincipen vilket går ut på att jämföra olika texter 
med varandra, även olika texter från en och samma forskare. Jag har valt att bryta ner 
varje utvald text och läsa igenom dessa flera gånger. Jag har valt att inte studera flera 
texter från en och samma forskare, detta beror på tidsbrist och bristande åtkomlighet. 
Däremot upplever jag att jämförelsen mellan de olika texterna har gett mig insyn i 
helhetsperspektivet hos de olika texterna och deras förhållning till varandra.  
 
Min egen förförståelse för ämnet har påverkat vad som jag finner intressant för studien 
i texterna, samtidigt så har även min egen förförståelse påverkat hur jag valt ut mina 
frågeställningar för studien i viss mån. Förförståelse kan enligt mig även handla om 
okunskap om ämnet, eller en nyfikenhet. En vilja att bli bättre på de delar som 
frågeställningarna berör har drivit mig att finna svar på dem, och i den processen har 
det blivit viktigt för mig att ställa de olika undervisningsmetoderna, perspektiven på 
lärarpositioner, och för- eller nackdelar mot varandra. På så sätt har min förförståelse 
utmanats och lett till en fördjupad förståelse för ämnet. 
 

3.2  Material 
 
Denna studie sammanställer och tolkar en avhandling och fem vetenskapliga 
tidskriftsartiklar. Dessa har blivit indelade i resultatet under rubriker utifrån vad 
texterna fokuserar på. De rubriker som använts för att besvara frågeställningen ”Vilka 
olika typer av undervisningsmetoder och positioner för lärare förespråkar forskning i undervisning om 
kontroversiella samhällsfrågor?” är följande: 
 

 Att stödja en position och vägleda mot denna 

 Fyra olika perspektiv på lärarens positionering i klassrummet 

 En variation av flera metoder 

 Att uttrycka eller att inte uttrycka sina åsikter som lärare 

 Deliberativ undervisning som metod 

 
De rubriker som använts för att besvara frågeställningen ”Vilka för- eller nackdelar 
beskriver forskning att de förespråkade undervisningsmetoderna och positionerna för lärare medför?” 
är följande: 
 

 Begränsningar i undervisningen om kontroversiella frågor samt för- och 
nackdelar med metoden procedural neutrality 

 Kritik mot ”fyra olika perspektiv på lärarens positionering i klassrummet” 

 Kritik mot ”att stödja en position och vägleda mot denna” 

Jag kommer nedan kort presentera och sammanfatta de texter som resultatet innehåller.  
 

3.2.1 Douglas Yacek 
 
Thinking Controversially: The Psychological Condition for Teaching Controversial Issues  
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En forskare som frågar sig hur man bör undervisa kontroversiella frågor och vilka 
frågor vi bör undervisa som kontroverser är Yacek (2018) i sin vetenskapliga artikel. 
Denna forskare har en annorlunda syn på ämnet jämfört med andra texter i denna 
studie, och fokuserar på relationen mellan undervisning om kontroversiella frågor och 
ett psykologiskt tillstånd. Yacek (2018) menar att om våra pedagogiska ansträngningar 
i att kultivera elevers förnuft genom kontroversiella frågor ska bli framgångsrika så bör 
vi se kontroverser som ett psykologiskt tillstånd i en intellektuell spänning hos eleverna. 
Utifrån detta belyser Yacek (2018) undervisningsmetoder som bör användas för att 
väcka denna intellektuella spänning.  
 

3.2.2 John Tillson 
 
When to Teach for Belief: A Tempered Defense of the Epistemic Criterion  
 
Denna vetenskapliga artikel baseras dels på en del av en forskare som Yacek (2018) 
nämner i sin text, Michael Hand och dennes försvar av metoden epistemic criterion. Tillson 
(2017) uttrycker kritik mot detta och denna kritik omnämns i studiens andra 
frågeställning, men underbyggs av Yaceks (2018) vetenskapliga artikel i studiens första 
frågeställning.   
 

3.2.3 Thomas E. Kelly 
 
Discussing Controversial Issues: Four Perspectives on the Teacher's Role  
 
En vetenskaplig artikel som presenterar och ger kritik på fyra olika perspektiv om hur 
lärare bör positionera sig i diskussioner gällande kontroversiella frågor. Författaren 
förespråkar själv en metod som kallas för committed impartiality. Artikeln publicerades år 
1986.  
 

3.2.4 Elizabeth Ashton & Brenda Watson 
 
Values education: A fresh look at procedural neutrality 
 
Denna vetenskapliga artikel är publicerad år 1998 och behandlar behovet av 
undervisning inom moral och värderingar i skolan och hur det bör arrangeras. 
Författarna presenterar Lawrence Stenhouse tillvägagångssätt och belyser för- och 
nackdelar med metoden. Ashton & Watson (1998) själva förespråkar critical affirmation. 
Det är författarnas syn på dessa två metoder som jag har valt att presentera i studiens 
resultat.  
 

3.2.5 Robert Stradling 
 
The Teaching of Controversial Issues: an evaluation 
 
År 1984 publicerades den äldsta vetenskapliga artikeln som används i denna studie. 
Stradling (1984) menar att största delen av de råd som ges till lärare angående 
kontroversiella problem härstammar från teoretiska analyser, till skillnad från 
klassrummets praktik. Stradling (1984) kritiserar forskning och demonstrerar de 
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problem som uppstår när man försöker implementera regler för att undervisa 
kontroversiella frågor i klassrummet.   
 

3.2.6 Klas Andersson 
 
Deliberativ undervisning – en empirisk studie 
 
Denna doktorsavhandling disputerades 2012 vid Göteborgs universitet. Avhandlingen 
berör deliberativ undervisning som metod och är inte specifikt inriktad till 
kontroversiella frågor, däremot ställs frågor till undervisande lärare i 
samhällsorienterade ämnen angående undervisning i medborgar- och samhällsfrågor 
och hur trygga de känner sig att göra detta och vilka metoder de föredrar, vilket jag 
fann relevant för undervisning om kontroversiella frågor. 

 
3.3  Forskningsetiska överväganden 
 
Det finns en del forskningsetiska överväganden man bör ha i åtanke vid arbete med en 
systematisk litteraturstudie. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) hänvisar 
till Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskning som lyfter fram flera forskningsetiska 
överväganden som bör följas. De betonar vikten av att fusk och ohederlighet inte får 
förekomma. Detta kan vara medvetna eller oaktsamma handlingar som leder till falska 
eller förvrängda resultat. Av denna orsak försöker jag genom mitt resultat och min 
process att vara tydlig med vad som är mina egna tankar och hur jag funnit det material 
jag använt mig av. Jag har även endast använt mig av texter som blivit granskade innan 
publicering. Eriksson Barajas, et al. (2013) menar också att det är viktigt att presentera 
alla resultat som stöder, respektive inte stöder, hypotesen. Av denna anledning har jag 
försökt innefatta artiklar och texter som belyser resultatet från flera perspektiv.  

 
3.4  Urval och begränsningar 
 
Denna studies urval baserades först på ett strategiskt urval. Detta innebär, enligt 
Eriksson Barajas, et al (2013), att man väljer informanter som har mycket att berätta 
om forskningsfrågan. För att få en god startgrund i studien vände jag mig till 
Skolverkets egna rekommendationer inom ämnet, vilket hänvisade till två källor, 
”Teaching controversial issues” och ”Managing Controversy”, två studier finansierade 
och utgivna av Europarådet. Utifrån dessa, som jag även kommer beskriva i 
sökningsprocessen nedan, försökte jag få en överblick av primärkällorna som använts 
i studien. Utifrån relevans och trovärdighet valdes vissa av dessa ut. För att få ett 
bredare material utifrån publiceringssår valde jag att vända mig till Summon och 
strategiskt söka efter fler källor utifrån vissa begränsningar. Jag använde mig av 
sökorden ”teaching controversial issues”, avgränsningarna ”fulltext” och ”peer-
reviewed” samt publiceringssår 2018 eller senare. Efter de resultat detta gav mig 
använde jag mig av relevanta texter för att även ge mig ett snöbollsurval.  
 

3.5  Sökningsprocess 
 
Sökningsprocessen startades med en sökning på Skolverkets hemsida med sökorden 
kontroversiella frågor. Utifrån denna sökning är det första resultatet en hänvisning till en 
sida på Skolverket med rubriken ”Kontroversiella frågor”. På den sidan hänvisar 
Skolverket till två texter utgivna av Europarådet, ”Teaching controversial issues” och 
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”Managing Controversy”. I dessa texter återfinns 29 respektive 43 källor, av vilka några 
återkommer i båda texterna. Nästa steg i sökningsprocessen var att finna dessa 
dokument som refererats till i Europarådets texter, och sortera dessa utifrån relevans 
och tillgänglighet.  
 
Via en sökning i Summon på sökorden ”Values Education: a fresh look at procedural 
neutrality” och avgränsning på ”Peer-Review” gav den första primärkällan från 
Europarådets text. Ashton & Watson (1998) text är den första träffen på sökresultatet.  
 
Nästa text fanns via ProQuest Education Collection. Sökorden var “Discussing 
controversial issues: four perspectives on the teacher’s role” och utökades till att 
begränsa sökningen till författarens namn ”Kelly” samt texter som var ”Peer 
Reviewed”. Full text fanns ej tillgänglig utan beställdes via Högskolan Dalarnas 
bibliotek som en pdf.  
 
Nästa text som valdes ut från Europatext var Stradlings ”The teaching of Controversial 
Issues: an evaluation.”. Efter en sökning i Summon efter titeln utan relevant resultat 
valde jag att begränsa sökningen genom att lägga till författarens namn också. Detta gav 
0 resultat. Jag förbättrade min sökning genom att inkludera källor utanför bibliotekets 
kollektion, vilket gav 7 träffar och två källor till den text jag sökte. Denna text beställdes 
via Högskolan Dalarnas bibliotek.  
 
För att utöka mitt material och inte endast använda källor presenterade i Europarådets 
text vände jag mig till Summon. Där sökte jag efter sökorden ”teaching controversial 
issues” och avgränsade sedan sökningen utifrån fulltext och ”Peer-Reviewed”. Detta 
gav 88 490 träffar. Jag avgränsade sedan sökningen ytterligare, till texter publicerade 
2018 och senare. Detta valde jag att göra för att få med nyare forskning på ämnet, då 
flera av källorna jag använt kan anses vara föråldrade. Mer om detta i diskussionskapitlet 
senare. Avgränsningen med publiceringssår gav mig 8 229 träffar, vilket det tredje 
resultatet, ”Thinking Controversially: The Psycologicial Condition for Teaching 
Controversial Issues” av Douglas Yacek, fångade mitt intresse utifrån mina 
frågeställningar. Utifrån Yaceks text sökte jag upp ännu en källa via Summon, en artikel 
skriven av John Tillson. Jag fick 6 träffar med avgränsningen fulltext samt ”Peer-
reviewed” av att söka efter artikelns titel. Det första sökresultatet gav mig den artikel 
jag sökte.  
 
Ännu ett försök att vidga mitt material förde mig till tidigare använd litteratur från de 
religionskurser jag läst på Högskolan Dalarna. I ”Kontroversiella frågor – om kunskap 
och politik i samhällsundervisningen” av Ljunggren, Unemar Öst och Englund (2015) 
fångade deliberativ undervisning mitt intresse, och källorna förde mig till Klas 
Anderssons doktorsavhandling i ämnet. Via Google Scholar sökte jag efter ”deliberativ 
undervisning” vilket gav 2 940 resultat, och den första träffen hänvisade mig till 
Anderssons studie.  
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4 Resultat 
 
Nedan presenteras resultatet i form av sammanställningar av sex forskares tankar och 
idéer kring undervisningsmetoder och positioneringar för lärare. Resultatet är indelat i 
avsnitt utifrån frågeställningarna, samt efter vad forskarna under varje frågeställning 
fokuserat på.  
 

4.1  Vilka olika typer av undervisningsmetoder och positioner för lärare 
förespråkar forskning i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor? 

 

I detta avsnitt besvaras den första frågeställningen. Varje rubrik sammanfattar ämnet 
som forskarna berör. Efter att frågeställningen besvarats sammanfattas resultatet av 
den första frågeställningen tillsammans under avsnitt 4.2 ”sammanfattning”. 

  

4.1.1 Att stödja en position och vägleda mot denna 
 
En forskare som har en psykologisk förklaring till hur man bör förhålla sig till 
kontroversiella frågor i klassrummet är Yacek (2018). Forskaren uttrycker i sin artikel 
att kontroversiella frågor måste grundläggande förstås som ett psykologiskt fenomen 
som består av en intellektuell spänning hos eleverna. Detta psykologiska tillstånd bör 
lärare ta i beaktning när de försöker besvara frågorna om hur de ska undervisa 
kontroversiella frågor, samt vilka frågor de bör undervisa som kontroversiella. Detta 
ställningstagande försvarar Yacek (2018) i sin artikel genom att belysa olika 
beslutskriterium som diskuterats i litteratur om kontroversiella frågor: epistemic criterion, 
behavioral criterion, political criteron och politically authentic criterion. För att besvara denna 
studies frågeställning kring undervisningsmetoder har jag valt att fokusera på vad Yacek 
(2018) säger om epistemic criterion samt de praktiska konsekvenserna av detta.  
 
Flera vetenskapliga artiklar har debatterat kring ämnet i ”Journal of Philosophy of 
Education”. Michael Hands artikel har blivit känd för att vara den främsta inom 
forskningen, för sitt försvar av epistemic criterion. Med detta kriterium menas att endast 
kontroversiella frågor som kan stöttas av forskning och övrig bevisning bör undervisas 
som att det finns ett korrekt svar i frågan, denna typ av undervisningsmetod kallar Hand 
för ”directivly”. Kontroversiella frågor som inte stöttas av forskning bör undervisas på 
ett sätt där läraren ställer sig neutral, detta kallar Hand för non-directively. (Yacek, 2018:76) 
 
I sin artikel hänvisar Yacek (2018:83) till Warnick & Smith som menar att ett ledande, 

”directivly”, sätt att undervisa involverar två karaktäristiska element: lärarens stöd av 

en position och lärarens vägledning av eleverna mot den. Detta kan visa sig både explicit 

och implicit. Ett ”mjukt” ledande tillvägagångssätt skulle till exempel vara ett explicit 

stöd av en position och en implicit vägledning av elever mot denna. Warnick & Smith 

motsäger sig ett tillvägagångssätt där man implicit stödjer en position och explicit 

vägleder eleverna mot denna. Detta kallar Hand för ”steering”, och Yacek (2018:84) 

väljer att kalla det för dramatic directivity. Under detta tillvägagångssätt inser eleverna att 

de blir ledda någonstans, men de vet inte vart, men blir trots detta engagerad i frågan. 

Explicit stöd av en position och explicit vägledning kallar Yacek (2018:84) för hard 

directivity eller exemplary directivity. I detta tillvägagångssätt försvarar läraren ett perspektiv 

i en kontroversiell fråga genom rationella argument, men också utifrån lärarens status 
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som förebild hos eleverna. Yacek (2018:84) återkommer sedan till den intellektuella 

spänningen. Genom att följa en av de ovan nämnda ”directive”-

undervisningsmetoderna kan lärare garantera att eleverna har en intellektuell spänning 

när de diskuterar kontroversiella frågor som de bryr sig om, och det är först då elever 

lär sig att tänka kontroversiellt.  

 

4.1.2 Fyra olika perspektiv på lärarens positionering i klassrummet 
 
En annan forskare som studerat lärarens positionering i klassrummet är Kelly 
(1986:113) som presenterar fyra perspektiv på lärarens roll vid diskussioner kring 
kontroversiella frågor. Vilka författaren benämner som exclusive neutrality, exclusive 
partiality, neutral impartiality och committed impartiality. Nedan kommer dessa olika 
perspektiv presenteras. I nästa avsnitt av resultatkapitlet redovisas Kellys (1986) kritik 
mot de olika perspektiven.   
 
Exclusive neutrality handlar om att lärare inte ska beröra kontroversiella frågor i sin 

undervisning då det är svårt att ge ett rättvist opartiskt synsätt från alla perspektiv på 

frågorna. Istället ska skolan hålla sig till undervisning som är värderingsfri och fokusera 

på kunskap och förmågor som visats vara sanningsenlig utifrån forskning eller vad som 

är allmänt accepterat. 

Exclusive partiality fokuserar på att elever ska acceptera ett synsätt som korrekt och 

fördelaktigt i kontrast till andra synsätt. I den mer auktoritära versionen av perspektivet 

ignoreras andra synsätt. Perspektivet är ensidigt och läraren väljer olika tekniker för att 

lyfta ett synsätt och förminska andra, bland annat genom att låta framstående elever 

debatterna för det föredragna synsättet och berömma dessa elever samt ignorera andra. 

Orsaken till att lärare använder sig av detta perspektiv beror, enligt Kelly (1986:117), på 

att den kontroversiella frågan ses av användaren av perspektivet som oproblematisk. 

De ser deras egen åsikt som självklar. En annan orsak kan vara att de har en känsla av 

ansvar att förmedla, till exempel, religiösa, sociala eller politiska värderingar av den 

institution de arbetar på. Kommunala och privata skollärare skulle därför stödja 

demokratin, medan konfessionella skollärare skulle stödja de doktriner de står för. En 

tredje orsak kan ligga i dominanta sociala normer och värderingar, till exempel 

feminism och anti-rasism. 

Neutral impartiality menar, i kontrast till föregående perspektiv, att elever ska vara aktivt 

involverade i diskussioner om kontroversiella frågor. Läraren strävar efter att uppnå ett 

klassrumsklimat som är förstående, tolererande och arbetar utifrån konstruktiv kritik. 

Kelly (1986:122) menar att detta är utmanande men genomförbart. Perspektivet utgår 

ifrån att läraren inte ska framföra sina egna åsikter på kontroversiella frågor, men kan 

använda sig av tekniken ”djävulens advokat” för att få eleverna att bredda sina 

perspektiv och öva på sina argument. Med ”Djävulens advokat” menas det att läraren 

ställer frågor till eleverna som de sedan får svara på för att försvara sin ståndpunkt, eller 

så ger frågan dem nya insikter. Andra sätt att använda denna metod i klassrummet är 

att kombinera undervisningen med studiebesök, filmer, intervjuer, gruppdiskussioner 

och gästtalare, för att bjuda in andra röster i diskussionen kring kontroversiella frågor 

än lärarens. 
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Kelly (1986:130) presenterar committed impartiality som en ideal position för lärare att 

inta. Perspektivet är baserat på två övertygelser. Lärare ska klarlägga sina åsikter för 

eleverna, och läraren ska värna om sanningen genom att se till att flera perspektiv hörs 

och kritiseras i klassrummet. Att rekommendera lärare att uttrycka sina åsikter är 

däremot inte samma sak som att säga att de ska övertyga eleverna om deras åsikters 

överlägsenhet. Committed impartiality uttrycker en modell av en fullt fungerande 

människa, en människa som uttrycker, agerar utifrån sina övertygelser. På samma sätt 

uppmuntrar metoden elever att samma sak. Läraren skapar en undervisningskultur där 

kontroversiella frågor relaterade till läroplanen konfronteras utan att underminera 

ämnet eller sig själv. 

 

4.1.3 En variation av flera metoder 
 
Två olika typer av orsaker till att lärare inkluderar kontroversiella frågor i sin 
undervisning presenteras av Stradling (1984:123). Den första orsaken är att frågorna är 
relevanta för elevernas liv. Det kan vara sociala, politiska eller moraliska problem som 
eleverna borde veta något om. En annan orsak är att lärare använder sig av ett mer 
processorienterat tillvägagångsätt som fokuserar på de kontroversiella frågornas 
användbarhet i analytiska diskussioner.  Stradling (1984:127) menar att en lärare 
behöver ha skicklighet i att använda en variation av flera olika metoder, flexibilitet i att 
svara på elevernas behov och en reflektiv, utvärderande attityd till sin egen undervisning 
för att kunna hantera kontroversiella frågor på ett givande sätt i klassrummet. 
Författaren hänvisar till konventionell visdom och menar att dessa färdigheter utvecklas 
i takt med erfarenhet i klassrummet, men höjer samtidigt varningens finger då det finns 
lärare som har flertalet års erfarenhet som klamrar sig fast vid ett undervisningssätt som 
inte verkar fungera och brister i att ta elevernas reaktioner i beräkning och stänger ner 
alla kontroversiella diskussioner. Samtidigt finns det oerfarna lärare som tar sig an 
uppgiften uppfinningsrikt. Varken utbildning eller erfarenhet i klassrummet behöver 
betyda att lärare blir beredda på potentiella begränsningar och problem de möter i 
klassrummet.  
 
Stradling (1984:126) menar att hans studie pekar på att det inte går att fastställa en 
grundprincip eller ensam metod för att undervisa kontroversiella frågor, istället pekar 
hans forskning på saker som lärare behöver ha i åtanke i sitt arbete, och ta hjälp av vid 
hantering av dessa frågor. Jag sammanfattar de kort nedan: 
 

1. De yttre och inre begränsningarna. (Dessa kommer jag gå in närmre på i 

kommande resultatkapitel.) 

2. Kunskapen, värderingarna och erfarenheterna eleverna tar med sig in i 

klassrummet. 

3. Ålder och förmågor hos eleverna. 

4. Undervisningsmetoder som dominerar i övriga klassrum. 

5. Klassrumsklimatet. 
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6. Elevernas reaktioner till undervisningsmaterial. (Exempelvis absolut 

samstämmighet, mobbning av minoriteter, polarisering av åsikter, likgiltighet, 

fördomar) 

7. Kraven som ställs på eleverna i arbete med kontroversiella frågor. (Till exempel 

att de behöver anpassa sig till möjligheten att det inte finns ett rätt svar eller att 

andra människor har en åsikt som kan vara lika sann. (Stradling, 1984:126) 

 

4.1.4 Positionering - Att uttrycka eller att inte uttrycka sina åsikter som 
lärare 

 

Ashton & Watson (1998) talar om vikten av moral och värderingsundervisning i skolan 

idag, och frågar sig hur det bör genomföras. De diskuterar Lawrence Stenhouses 

tillvägagångsätt som berör neutralitet, och tar upp både fördelar och nackdelar med 

detta. Författarna föreslår ett alternativt tillvägagångssätt. Jag kommer nu redogöra för 

båda. För- och nackdelarna med procedural neutrality tas upp inom ramen för den andra 

frågeställningen för denna studie. 

Stenhouse förespråkade procedural neutrality vilket Ashton & Watson (1998:185) förklarar 

som ett sätt att hantera diskussioner kring kontroversiella frågor i skolan. Det handlar 

om att bekräfta elevens rätt att vara en sökare genom att tygla lärarens behov av att 

förespråka sig själv som någon med den absoluta kunskapen. Stenhouse menade att 

elever inte ska ges fakta och säkerhet, istället bör de få hjälp att undersöka bevis och 

bestämma sina åsikter i ljuset av dessa. Han menade också att detta tillvägagångssätt 

kan försäkra föräldrarna om att läraren inte använder sin auktoritet för att främja åsikter 

som krockar med de som finns i hemmet.  

Det alternativa tillvägagångsättet Ashton & Watson (1998:191) nämner är det som de 

kallar critical affirmation. Detta tillvägagångssätt inkluderar öppenhet, men går längre än 

så. Det visar en mer aktiv vilja att förstå, uppskatta och ta till sig andras insikter från 

deras erfarenheter. Författarna beskriver att metodens syfte är att nå en vid, omfattande 

syntes som inte endast vilar på ens egen erfarenhet, eller de som har liknande åsikter. 

(Ashton & Watson, 1998:191) De använder metaforer för att beskriva hur metoden 

fungerar.  

 

In metaphorical terms, reason can be likened to walking, whilst critical 

affirmation, with its emphasis upon insight, is like flying! The two should be 

proceeding in the same direction! If, however, they go off at a tangent from 

another, then both modes of propulsion need to be scrutinised, not just one 

by the other. Insight should be tested by reason, but also, reason by insight. 

(Ashton & Watson, 1998:191) 

 

Författarna menar att förnuft och insikt ska testa varandra. Detta ska resultera i att 

utbildningen inte kommer berätta för eleverna vad de ska tänka, men istället undervisa 

om hur man ska tänka, och lämna ansvaret till varje enskild individ. Detta sker genom 
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att skilja på vad som är positivt i människors övertygelser och beteenden samt vad som 

är negativt, hos andra eller sig själv. Det negativa grundar sig ofta i att människor 

missförstår, eller är obetänksamma. Critical affirmation försöker därför motsäga det 

negativa som uttrycks genom att främja tolerans och öppenhet samt värna om 

sanningen, baserat på bevis som stödjer den. (Ashton & Watson, 1998:192) 

 

4.1.5 Deliberativ undervisning som metod 
 
Utöver lärarens positionering krävs också att diskussionerna kring kontroversiella 
frågor sker på ett gynnande sätt för eleverna. Detta är något som Andersson (2012:152) 
tar upp i sin avhandling. Forskaren talar om utbildningens påverkan på elevernas 
demokratisyn och kunskapsmässiga nivå och om hur elever på yrkesförberedande 
program har, trots ökat antal av undervisningstimmar i samhällskunskap, fått sämre 
resultat och mindre intresse för politik. Detta leder författaren in på 
undervisningsformer och hur detta har betydelse för det politiska deltagandet och 
intresset för eleverna. Resultaten i Anderssons (2012:153) studie visar att deliberativ 
undervisning är lika effektiv eller effektivare än lärarcentrerad undervisning. Författaren 
uttrycker sig tveksam till lärarcentrerad undervisning och traditionella former av 
undervisning så som föreläsningar och genomgångar från katedern.  
 
Deliberativ undervisning bygger på samtal mellan elever och mellan elever och lärare. 
I dessa samtal får eleverna möjlighet att själva samtala sig fram till frågor att ställa till 
läraren. Det skapas en plattform för feedback från eleverna till läraren. Deliberativ 
undervisning präglas av ett ömsesidigt samtal med respekt för varandras åsikter där 
elever för fram ståndpunkter och perspektiv och prövar uppfattningar som avviker från 
auktoriteters, som lärarnas och föräldrarnas, menar Andersson (2012:160). 
 
Andersson (2012:155) poängterar att även lärarcentrerad undervisning ger goda 
möjligheter till feedback mellan elev och lärare och lärare och elev, och menar att det 
är en förklaring till varför det finns så många nollresultat i studien, speciellt från 
studieförberedande program.  
 
Författaren (2012:157) nämner en studie från ICCS (International Civic and Citizenship 

Education Study) från 2009. I denna studie undersöks det bland annat om lärare känner 

sig trygga att använda olika undervisningsmetoder, så som grupparbete, 

klassrumsdiskussion och föreläsning. Bland de svenska lärare som deltog visar det sig 

att de är tryggare i att använda metoder som föreläsningar jämfört med 

klassrumsdiskussioner och grupparbeten. Det ställdes även en fråga till lärare som 

undervisar i ämnen som handlar om medborgar- och samhällsfrågor, ämnen så som 

samhällskunskap, historia, geografi och religion. Frågan handlade om hur ofta de 

genomför aktiviteter i undervisningen som härrör medborgar- och samhällsfrågor och 

visar samt om de föreläser eller ställer frågor som eleverna får svara på. På båda 

undervisningsformerna svarar lärarna att de använder ofta eller ibland, menar 

Andersson (2012:158). Studien från ICCS svarar inte på om svenska lärare föredrar en 

mer lärarcentrerad undervisning eller en deliberativ. Det som går att urskilja är att 

grundskolelärare föredrar föreläsningar framför klassrumsdiskussioner och 

grupparbeten. 
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Andersson (2015:159) menar att det behövs mer forskning om undervisningseffekter 

samt faktisk undervisning som bygger på representativa urval av lärare och elever. 

Andersson (2012:163) avslutar sin avhandling med att säga att studiens resultat visar att 

deliberativ undervisning påverkar kunskaper och demokratiska värden bland elever på 

yrkesförberedande program, och är aldrig sämre och ibland bättre än lärarcentrerad 

undervisning. Det finns potential i deliberativ undervisning, menar Andersson. 

 

4.2  Sammanfattning 

Nedan följer en kort sammanfattning av de olika delarna av resultatet för 
frågeställningen ”vilka olika typer av undervisningsmetoder och positioner för lärare 
förespråkar forskning i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor?”. Materialet 
hänger samman med det som presenteras i den andra frågeställningen för studien, 
sammanfattningen ger förhoppningsvis en bild av de viktigaste tankarna att bära med 
till nästa del av studien.  

Yacek (2018) menar att du behöver följa antingen den mjukt ledande metoden eller hard 
directivity för att se till att elever har en intellektuell spänning när de diskuterar 
kontroversiella frågor, för att lära sig tänka i dessa banor. Detta betyder att man som 
lärare antingen måste explicit stödja en positionering som lärare och implicit vägleda 
eleverna mot denna positionering. Hard directivity innebär att läraren explicit stödjer en 
position och explicit vägleder mot denna. Kritik mot detta presenteras i följande kapitel 
av Tillson (2017). Inte att förglömma är att epistemic criterion som metoden kallas menar 
att endast kontroversiella frågor som kan stöttas av forskning och övrig bevisning bör 
undervisas som det finns ett korrekt svar i frågan.  

Den ideala positionen som beskrivs av Kelly (1986) är committed impartiality. Flera 
perspektiv framförs och är värda att diskuteras vidare kring. Det framgår däremot 
tydligt att det förespråkade perspektivet utifrån Kelly (1986) är just committed impartiality 
som menar att lärare ska klarlägga sina åsikter för eleverna och värna om sanningen 
genom att se till att flera perspektiv hörs och kritiseras i klassrummet. Målet är att 
läraren ska skapa en undervisningskultur där kontroversiella frågor relaterade till 
läroplanen konfronteras utan att underminera ämnet eller sig själv, vilket Kelly (1986) 
menar att just denna metod medför.  

Stradlings (1984) tankar kring undervisningsmetoder för kontroversiella frågor lutar 
mot att det inte går att fastställa en grundprincip. Lärare kan inte luta sig mot en metod 
och applicera den på alla kontroversiella frågor eller klassrumssituationer som de möter. 
Istället förespråkar Stradling (1984) att lärare ska ha vissa saker i åtanke i sitt arbete med 
kontroversiella frågor, och listar dem. Bland dessa kan vi hitta faktorer som yttre och 
inre begränsningar, klassrumsklimat, elevers reaktioner på undervisningsmaterial och 
kunskapen, värderingarna och erfarenheterna eleverna tar med sig in i klassrummet.  

I resultatet kan vi också se Ashton & Watsons (1998) redogörelse för Stenhouses 
tillvägagångssätt, som beskriver att läraren inte ska förespråka sig själv som någon med 
den absoluta kunskapen. Läraren ska hjälpa elever att undersöka bevis och bestämma 
sina åsikter i ljuset av dessa. För- och nackdelar som Ashton & Watson (1998) lyfter 
med detta återfinns i kommande kapitel, men författarna själva väljer att istället för 
Stenhouses tillvägagångssätt erbjuda ett annat, som de hellre förespråkar. Öppenhet är 
ledordet för detta, vilket inkluderar lärarens öppenhet mot eleverna. Förnuft och insikt 
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ska testa varandra och resultera i att utbildningen inte berättar för eleverna vad de ska 
tänka, utan istället undervisa i hur man ska tänka.  

Till sist berör resultatet Anderssons (2012) doktorsavhandling om deliberativ 
undervisning. Forskarens resultat visar att deliberativ undervisning är lika effektiv eller 
effektivare än lärarcentrerad undervisning. Den deliberativa undervisningen tjänar till 
att ge elever och lärare ömsesidiga samtal och respekt för varandras åsikter. Den ger 
även möjligheter för elever att föra fram sina ståndpunkter och perspektiv och pröva 
uppfattningar som avviker från de i sin närhet.  

 

4.3  Vilka för- eller nackdelar beskriver forskning att de förespråkade 
undervisningsmetoderna och positionerna för lärare medför? 

 
Under detta avsnitt besvaras den andra frågeställningen i studien. Rubrikerna 
sammanfattar kort innehållet som forskarna berör. I avsnitt 4.4 ”sammanfattning” tas 
de viktigaste delarna av resultatet av frågeställning 2 upp.  
 

4.3.1 Begränsningar i undervisningen om kontroversiella frågor samt för- 
och nackdelar med metoden procedural neutrality 

 
Den studie som gav mest resultat på för- och nackdelar med förespråkade 
undervisningsmetoder och positioner för lärare var Stradlings (1984). Inte så osannolikt 
med tanke på syftet med studien vilket var att utvärdera olika undervisningsmetoder i 
klassrummet. I sin studie nämner Stradling (1984:122) hur forskning fokuserar på hur 
lärare ska hantera kontroversiella frågor filosofiskt. Frågor kring indoktrinering, 
partiskhet, objektivitet med mera. Dessa har sedan utvecklats till att bli 
undervisningsmetoder baserade på teoretiska analyser av problemet istället för 
klassrumssituationer. Författaren kallar dessa för otestade antaganden om lärarens 
auktoritet och influerande av eleverna. Detta var grunden till varför Stradling 
(1984:122) valde att göra en studie kring vad som faktiskt händer i klassrummet. Studien 
undersöker hur lärare närmar sig kontroversiella problem i klassrummet. Vidare 
nämner han att det är inom sociala studier, humaniora och religionskunskap som 
kontroversiella frågor ofta är ett problem i undervisningen.  
 
Författaren menar att det finns begränsningar i undervisningen om kontroversiella 
frågor. Flera delar av detta som Stradling (1984) nämner nedan har jag inte funnit 
motstycke till i förespråkade undervisningsmetoder. Jag har däremot valt att ta med 
detta som nackdelar, eller som Stradling (1984) benämner det som, begränsningar, då 
jag anser att dessa tillför en dynamik till övriga resultat i studien.  
 
Stradling (1984) tar upp lärarens kunskaper om komplexa nutida frågor, lärarens 
uppfattning om mål, innehåll och metoder kring deras ämne och lärarnas 
personligheter, som exempel på saker som kan begränsa undervisningen. De största 
begränsningarna ligger i lärarnas personlighet och lärarnas uppfattning om deras ämne. 
Även i skolans övriga verksamhet finns begränsningar, menar författaren. Scheman, 
dold läroplan, klassrumsmöblemang, oro för rektor och kollegors misstycke. Dessa 
faktorer spelar en roll i hur lärare väljer att anordna sin undervisning. Även elevernas 
övertygelser, fördomar och vana vid olika typer av undervisningsmetoder övervägs. 
Elevernas brist på vana vid olika typer av undervisningsmetoder är den mest märkbara 
begränsningen. I klassrum där eleverna är vana vid katederundervisning tar det veckor 



 

21 
 

att implementera en ny undervisningsmetod, i värsta fall kommer det aldrig att gå, 
menar Stradling (1984:124). Utöver dessa begränsningar finns också de yttre 
begränsningarna, till exempel rädslan för misstycke från föräldrar. Stradling (1984:124) 
menar att det finns kritiker utanför skolans system som skapat en falsk läroplan för vad 
som de hävdar undervisas i skolan. Många rädslor om indoktrinering kommer från 
denna falska läroplan. Till sist talar Stradling (1984:125) om ämnesspecifika 
begränsningar. Dessa kan sammanfattas med att klassrumsklimatet påverkar huruvida 
lärare väljer att anordna sin undervisning. Faktorer så som klass och etnicitet kan 
begränsa undervisningen av kontroversiella frågor. Även den kontroversiella frågans 
aktualitet kan begränsa undervisningen. Om frågan inte ännu har upplösts kan 
informationen eller fakta kring frågan vara partiskt eller inkomplett, vilket försvårar 
diskussioner kring frågan. Stradling (1984:125) tar även upp frågan om lärarens roll i 
undervisning om kontroversiella frågor, där kritik mot olika roller tas upp. En 
balanserad metod, där lärarens roll ska ha en balanserad blandning mellan olika 
kontroversiella frågors olika synpunkter. Enligt Stradlings (1984:125) åsikt brukar den 
balanserade metoden endast ta upp de synpunkter som anses vara trygga att diskutera. 
Objektivitet kritiseras även, och här är menar Stradling (1984:126) att diskussioner kring 
nutida problem ofta är partiska. 
 
De som förespråkar balanserad metod, objektivitet, procedural neutrality eller 

committed teaching är sällan villiga att medge att metoderna inte är användbara i alla 

kontroversiella frågor, då deras mål är att göra deras metod till en grundprincip inom 

undervisning. (Stradling, 1984:126) Författaren riktar mer kritik mot procedural 

neutrality. I detta fall visar hans studie att lärare ofta har svårt att använda sig av denna 

metod och att metoden satte deras trovärdighet på spel. De fann att det var opassande 

att använda metoden när det var en bred, icke-ifrågasatt fråga som klassen var överens 

om. Även Ashton & Watson (1998:186) kritiserar metoden, men tar upp sju punkter 

där procedural neutrality visas vara effektivt i klassrummet för lärare som är angelägna att 

utbilda istället för att indoktrinera. Författarna menar att dessa sju punkter kan leda till 

missförstånd, och kan ses som nackdelar med metoden. Denna kritik uttrycks under 

varje punkt som beskriver fördelen med metoden.  

1. Procedural neutrality visar respekt för elever och deras åsikter. 

- Nackdelen med detta är att det endast är tillfälligt, och passar möjligtvis 

endast inom brainstorming. Människor vill att deras åsikter ska tas seriöst, 

även om de möter kritik.  

2. Procedural neutrality uppmuntrar elever att visa respekt för varandra och 

varandras åsikter. 

- Det Stenhouse inte vill att läraren ska göra är att vara frånvarande från 

diskussionen. Om farliga, omdömeslösa och skadliga åsikter uttrycks är det 

lärarens uppdrag att stoppa dessa fördomar genom att uttrycka sina egna 

åsikter. (Ashton & Watson, 1998:187) 

3. Procedural neutrality skyddar mot lärares missbruk av auktoritet. 

- Detta är omöjligt då lärarens kroppsspråk och sätt uttrycka sig influerar 

eleverna. Detta sker på ett indirekt sätt som inte är lätt att identifiera. 

Gester, tonart, ansiktsuttryck och hållning talar ett dolt språk, menar 

Ashton & Watson (1998:188) 

4. Procedural neutrality rymmer en bredare mångfald av åsikter som kännetecknar 

ett pluralistiskt samhälle. 
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- Ashton & Watson (1998:188) menar att neutralitet ofta uppfattas som 

sekularism och bidrar till synen att det inte finns någon sanning i någon av 

religionerna.  

5. Procedural neutrality har en grundläggande fredlig inställning till kontroverser och 

har därför mycket att erbjuda för att förbereda elever inom konsten för gott 

medborgarskap och för att etablera demokrati på en harmonisk grund.  

- Metoden kan vara svår att applicera på ett samhälle med en mängd olika 

dogmatiska antaganden, tolkar man dessa fel resulterar det i att andra väljer 

att inte delta i diskussioner och misstror neutraliteten.  

6. Procedural neutrality undviker svåra konfrontationer med dogmatiska åsikter, 

uttryckta av föräldrar eller andra. Det är därför ett säkert tillvägagångssätt för 

lärare att använda vid risk för upprörda föräldrar eller personal på skolan. 

- Ashton & Watson (1998:189) frågar om lärare bör söka en fristad från 

anklagelser om sin förmåga i klassrummet, och menar att detta är att 

ifrågasätta deras egen professionalitet i klassrummet.  

7. Procedural neutrality hjälper att befria elever från att föreställa sig att det finns 

definitiva svar på kontroversiella problem och frågor.  

- Ashton & Watson (1998:189) menar att det är lika dogmatiskt att säga att 

man inte ska välja sida, som att säga att du inte ska undervisa ett särskilt 

synsätt. Ashton & Watson (1998:189) 

 

4.3.2 Kritik mot ”fyra olika perspektiv på lärarens positionering i 
klassrummet” 

 

Jag kommer nedan kort presentera ståndpunkten för de olika perspektiven under varje 

rubrik och sedan presentera den kritik Kelly (1986) riktat mot dessa, samt Stradlings 

(1984) diskussion om committed approach/committed teaching.  

Exklusive neutrality 
Tanken kring att lärare inte ska beröra kontroversiella frågor i sin undervisning då det 

är svårt att ge ett rättvist opartiskt synsätt från alla perspektiv på frågorna. Förespråkar 

värderingsfri undervisning baserad på forskning eller vad som är allmänt accepterat. 

Kritik mot detta perspektiv menar att detta är positivism. Ett synsätt som menar att 

forskning representerar värderingsfria sanningar. Positivism har mött stor kritik från 

forskning. Kelly (1986:115) fortsätter genom att peka på hur alla lärare bär på 

värderingar och lär ut dessa. Författaren menar att sökandet efter en läroplan som 

upprätthåller exklusiv neutralitet mot kontroversiella frågor är meningslös. Värden och 

kontroverser hör hemma i skolan och bör genomsyra läroplanen. Kelly (1986:116) 

frågar slutligen vad lärarens roll annars skulle vara. 

Exklusive partiality 
Ett ensidigt perspektiv som fokuserar på ett synsätt som det korrekta och fördelaktiga. 
Kontroversiella frågor ses av användaren av perspektivet som oproblematiska. Kelly 
(1986:119) delar in kritik mot detta perspektiv i tre delar. Den första delen handlar om 
den intellektuella grunden. Intellektets grund är att söka efter sanning genom att kritiskt 
granska och fortsätta vara öppen för andra perspektiv. När lärare, genom avsikt eller 
försummelse, misslyckas med att informera elever om andra perspektiv, underminerar 
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läraren grunden av intellektet. Kelly (1986:119) fortsätter med att förklara den praktiska 
grunden som kan sammanfattas med att exklusive partiality resulterar i okritiska 
efterföljare. Om dessa inte förstår grunden eller argumenten för sitt ställningstagande 
kan dessa inte på ett intelligent sätt försvara sin ståndpunkt i framtiden. Kelly 
(1986:120) talar också om den morala grunden, vilket återgår till det tidigare nämnda, 
elevernas brist på möjlighet att göra egna informerade beslut efter att ha granskat 
alternativ är icke-existerande, därav är perspektivet omoraliskt. 

Neutral impartiality 
Detta perspektiv anser att elever ska aktivt vara involverade i diskussioner om 
kontroversiella frågor. Läraren ska inte framföra sina egna åsikter på kontroversiella 
frågor, men kan agera som djävulens advokat. Kelly (1986:127) uttrycker kritik mot 
perspektivet och menar att äldre elever utvecklar en misstro mot läraren om denna 
döljer sina egna åsikter, vilket leder till att diskussionerna tystas. Det finns ofta en vilja 
att jämföra sina åsikter med läraren, som Kelly (1986:127) beskriver som uttrycksfull 
och ansvarstagande. Erbjuder inte läraren öppenhet om sin egen position i 
kontroversiella frågor tappar eleverna intresset för frågan, då läraren inte uttrycker eller 
tar ansvar för sin ståndpunkt. 
 
Committed impartiality 
Perspektivet som Kelly (1986) anser vara den ideala positionen för en lärare. Läraren 

ska vara tydlig med sina åsikter, men inte övertyga eleverna om dess överlägsenhet. 

Istället för att uttrycka kritik mot detta perspektiv svarar Kelly (1986:131) på kritik mot 

det. Kritiken består av att lärare influerar sina elever genom att uttrycka sina åsikter, 

mot detta betonar Kelly (1986:132) vikten av att lyfta fram övriga perspektiv och att 

uppmuntra elever att kritisera lärarens åsikter. Kelly (1986:132) menar att det inte finns 

någon motsättning i att vara neutral och att uttrycka sina åsikter. När elever har tillgång 

till lärares åsikter har de också en möjlighet att ifrågasätta dessa och öva på sina 

analytiska färdigheter. Lärare som förespråkar ett kollegialt förhållningssätt till sina 

elever ökar elevernas möjlighet att se det naturligt och relevant att diskutera 

kontroversiella problem. Elever som blir behandlade som kollegor ser sig själva mer 

som vuxna.  

Även Stradlings (1984:126) studie tar upp committed approach/committed teaching, vilket jag 
tolkar som samma som committed impartiality. Författaren nämner i sin studie att lärare 
förespråkar denna metod utifrån argumenten att de skulle förlora trovärdighet hos 
eleverna om de inte säger vad de tänker, och det ger eleverna en chans att ha lärarnas 
fördomar och åsikter i åtanke vid egna ställningstaganden, samt att det utmanar 
eleverna att tänka och förtydliga deras egna åsikter. Stradling (1984:126) tvekar dock på 
att många lärare skulle stödja idéen om committed teaching under alla omständigheter och 
frågor.  
 

4.3.3 Kritik mot ”att stödja en position och vägleda mot denna” 
 

Någon som tänker om kring epistemic criterion och Hands arbete, som omnämns i Yaceks 

(2018) text, är Tillson (2017). Författaren ifrågasätter när, om ens, en lärare ska försöka 

vägleda elever mot sin egen positionering. Tillson (2017:173) använder religiös tro som 

exempel och menar att vissa filosofer säger att om en lärare bör försöka övertyga deras 

elever att en religiös tro är sann beror på vilken typ av skola de undervisar på. Medan 
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det kan vara passande att övertyga elever att en tro är sann på en religiös skola, vore 

det opassande på en icke-konfessionell skola. Andra filosofer säger att det beror på 

vilken typ av tro det handlar om, om det handlar om tro som forskning visat vara sann 

så är det relevant att undervisa. Om det handlar om en fråga som forskning inte kan 

lösa, moralisk eller politisk, då är det passande att undervisa vad samhället i stort 

accepterar som sanning, till exempel att slaveri är fel eller att kvinnor förtjänar att få 

rösta.  

 

4.4  Sammanfattning 
 
Stradling (1984) presenterar en utvärdering av olika undervisningsmetoder för 
undervisning av kontroversiella frågor och lärares inställning till dessa. I denna 
utvärdering tar forskaren upp vilka begränsningar som finns i undervisning om 
kontroversiella frågor, dessa presenteras i resultatet av den andra frågeställningen för 
studien då jag anser att dessa pekar på många nackdelar som lärarnas 
undervisningsmetoder innehåller i arbete med kontroversiella frågor. Stradling (1984) 
presenterar även kritik mot vissa nämnda undervisningsmetoder från denna studie, till 
exempel committed teaching och procedural neutrality. Forskaren menar att dessa inte är 
användbara i alla kontroversiella frågor. Angående procedural neutrality visar Stradlings 
(1984) studie att lärare ofta har svårt att använda sig av denna metod och att detta gjorde 
att deras trovärdighet sattes på spel. Utöver denna kritik tar även Ashton & Watson 
(1998) upp en del för- och nackdelar med procedural neutrality. Som att neutralitet kan 
uppfattas som sekularism, och att det bidrar till synen att det inte finns någon sanning 
i någon av religionerna, och att procedural neutrality har en grundläggande fredlig 
inställning till kontroverser och därför har metoden mycket att erbjuda för att förbereda 
eleverna inom konsten för gott medborgarskap. 

Den kritik Stradling (1984) riktade mot committed approach/committed teaching tolkar jag 
vara samma förespråkade undervisningsmetod som Kelly (1986) talar om och försvarar. 
Kritik som riktats mot metoden av övriga forskare består av att lärare influerar sina 
elever genom att uttrycka sina åsikter. Detta bemöter Kelly (1986) genom att betona 
vikten av att lyfta fram övriga perspektiv och att uppmuntra elever att kritisera lärarens 
åsikter. Kelly (1986) menar att det inte finns någon motsättning i att vara neutral och 
uttrycka sina åsikter. Stradling (1984) tvekar över att det är många lärare som skulle 
stödja idéen om committed teaching under alla omständigheter och frågor.  

Den metod som Yacek (2018) förespråkar, och som tidigare mött kritik av Tillson 
(2017), är epistemic criterion. Tillson (2017) ifrågasätter om lärare verkligen ska försöka 
vägleda elever mot sin egen positionering, men lyfter också fram förklaringar från 
filosofer om när det är lämpligt att göra detta och inte.  

  



 

25 
 

5 Diskussion 
 
Det tydligaste som framgår av resultatet av denna studie är att forskning inte enhetligt 
förespråkar en särskild metod för hantering av kontroversiella frågor i klassrummet. 
Neutralitet, något som är relativt allmänt vedertaget i det svenska skolväsendet enligt 
mig, får nya dimensioner och inte fullt så självklart som man kan tro. Värt att tänka på 
är däremot den kontext dessa forskare skriver sina texter utifrån, vilket sällan är den 
svenska kontexten. Epistemic criterion, som kan sammanfattas som tanken om att 
kontroversiella frågor som stöttas av forskning och övrig bevisning bör undervisas som 
att det finns ett korrekt svar i frågan underbyggs av undervisningsmetoder som handlar 
om lärarens stöd av en position och hur man vägleder eleverna till relation av denna, 
rimmade inte väl med det svenska skolsystemet utifrån min egen erfarenhet. Det, 
tillsammans med Tillsons (2017) kritik kring detta, fick mig att tänka på min egen 
skolgång och min bakgrund i en kristen friskola där detta kunde ses trots att det i 
skolans värdegrund står det att utbildningen ska vara icke-konfessionell, att 
undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skolverket, 
2011:1) Samtidigt lyfter Tillson (2017) fram filosofers tankar kring att det är passande 
att övertyga elever att en tro är sann på en religiös skola, och opassande på en icke-
konfessionell skola. Vissa forskare menar att om det handlar om tro som forskning 
visat vara sann så är det relevant att undervisa, men om det är något som forskning inte 
kan läsa är det passande att undervisa vad samhället i stort accepterar som sanning. 
Tillson (2017) ifrågasätter om när, om ens, en lärare ska försöka vägleda elever mot sin 
egen positionering. Enligt svensk skollag ska lärare inte göra detta, det är inte ny 
information för en lärarstudent, en vidare forskning på detta ämne skulle däremot 
kunna undersöka om detta efterlevs. Var dras gränserna för vad man som lärare kan 
dela med sig av om sina egna åsikter, utan att påverka? Vad säger lärarna själva? Detta 
är något jag tar med mig inför mitt andra examensarbete, och vill undersöka närmre. 
 
Något som jag har lärt mig under denna studie är att gränsen mellan forskning mellan 
lärares positionering och undervisningsmetoder är hårfin. Det är ibland svårt att urskilja 
vad som är vad, då de olika delarna ofta flätas samman. Yaceks (2018) vetenskapliga 
artikel var särskilt en sådan. Min förförståelse för ämnet påverkade i viss grad vad jag 
fann intressant i Yaceks (2018) text och hur jag förstod den. Denna del av studien är 
den som jag finner svårast att försvara generaliserbarheten för. Infallsvinkeln hos Yacek 
(2018) var främmande för mig, de psykologiska termerna var svåra att applicera på 
ämnet och det var många främmande begrepp. Jag ville ändå inkludera detta i resultatet, 
då jag anser att det gav en insyn i hur ny forskning belyser ämnet, i relation till den äldre 
forskning som presenterats i denna studie. 
 
De två positioneringar för lärare som Kelly (1986) nämner som jag främst känner igen 
från skolväsendet, och som jag även anser är kompatibelt med det sorts 
undervisningsklimat som Sverige har, och de grundläggande värden som skolan vilar 
på är neutral impartiality och committed impartiality. Det senare förespråkar Kelly (1986) 
själv som en ideal position för lärare att inta. Det första perspektivet tar ställningen att 
läraren inte ska framföra sina egna åsikter, utan istället använda sig av metoden 
”djävulens advokat”, det andra perspektivet menar att lärare ska uttrycka sina åsikter 
men att det inte är samma sak som att övertyga eleverna om deras åsikters 
överlägsenhet. Som det står i de grundläggande värdena i skolans värdegrund ska 
undervisningen vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt att skolan 
aktivt ska arbeta för att främja förståelse för andra. Detta anser jag att neutral impartiality 
och committed impartiality strävar efter. 
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Religionskunskapsämnet behöver enligt mig transparens, att inte uttrycka sina åsikter 
bidrar till ett klimat där kontroversiella frågor förblir just det, kontroversiella. Öppenhet 
bidrar till att påvisa våra olikheter, samt ett främjande av acceptans och tolerans av 
varandra. Som lärare tror jag det är viktigt att visa att man besitter egna åsikter och trots 
detta kunna vara ett gott föredöme för eleverna och visa att det går att hålla diskussioner 
om kontroversiella frågor utan att gå till personliga påhopp eller underminera andra 
perspektiv.  
 
Oavsett vilken position man intar tror jag att deliberativ undervisning är en passande 
undervisningsmetod för att bedriva dessa kontroversiella frågor i klassrummet. I min 
studie fann jag inte några motstycken till undervisningsmetoden. Andersson (2012) 
påpekar att resultatet visar att deliberativ undervisning är lika effektiv eller effektivare 
än lärarcentrerad undervisning. Jag ställer mig mer kritisk till de metoder som 
presenterades av Yacek (2018) än de av Andersson (2012). Min förförståelse av det 
svenska skolsystemet lär ha en avgörande faktor i varför jag gör det. Jag ser ingen 
anledning till att lärare bör leda elever mot sin egen positionering, men som tidigare 
sagt kanske det är mer vanligt förekommande än vad vi tror. Om den kontroversiella 
frågan berör könsstympning, homofobi, terrorism, eller något annat känsligt ämne bör 
de demokratiska värderingar som skolan står bakom styra hur läraren bemöter 
kontroversen, det som Tillson (2017) menade är något som samhället i stort accepterar. 
 
Stradling (1984) är den äldsta forskningen i denna studie, men ändå någon som kommer 
med tankar som får mig att ifrågasätta de andra metoderna. Forskaren menar att lärare 
behöver en skicklighet i att använda en variation av flera olika metoder. Det kanske inte 
är det svar man vill ha på en undersökning gällande vilka undervisningsmetoder som är 
bäst lämpade för arbete med kontroversiella frågor, men kanske det man behöver höra. 
De studier som Stradling (1984) undersöker i sin studie är inte representerade i denna, 
främst för att vissa möjligtvis är utdaterade och ersatta med nyare insikter. Två av de 
undervisningsmetoder vi bemött i studien omnämns däremot, Stenhouses metod, 
procedural neutrality, som diskuteras av Ashton & Watson (1998) samt committed teaching, 
vilket jag liknat vid committed impartiality förespråkad av Kelly (1986). Dessa menar 
Stradling (1984) inte fungerar som universella verktyg för kontroversiella frågor och 
menar att förespråkarna ser det som deras mål att göra metoderna till en grundprincip 
inom undervisning. Procedural neutrality menas ha fler nackdelar enligt Ashton & Watson 
(1986), till exempel att det är omöjligt att skydda elever mot lärares missbruk av 
auktoritet. Gester, tonarter, hållning, alla dessa faktorer kan ses som ett dolt språk som 
influerar elever. Värt att minnas är att Ashton & Watson (1986) förespråkar en 
öppenhet om lärarens åsikter. De menar att neutralitet ofta uppfattas som sekularism 
och bidrar till synen att det inte finns någon sanning i någon av religionerna. Detta tror 
jag kan vara farligt. Som Kittelmann Flensner (2015:19) menar så är religionsämnet som 
ett minfält. Eleverna i klassrummet har alla olika relationer till religionsämnet. Som 
Kelly (1986) lyfter fram kring committed impartiality så är det viktigt att elever blir 
behandlade som kollegor i förhållande till läraren, detta ökar elevernas möjlighet att se 
det som naturligt och relevant att diskutera kontroversiella problem. Att vara 
transparant, men lyfta andra perspektiv minst lika mycket, är det som tilltalar mig mest 
av de positioner som diskuterats av forskare.  
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5.1  Metoddiskussion 
 
Den metod jag valt för att analysera det valda materialet i min studie är den 
hermeneutiska metoden. Detta valde jag att göra för att få fram forskares upplevelser 
och åsikter kring de olika undervisningsmetoder som kan gynna undervisningen av 
kontroversiella frågor. Min egen förförståelse i tolkningen av dessa texter spelar en stor 
roll av den hermeneutiska metoden, därför har jag i så stor mån som möjligt försökt 
vara transparant med mina tankar om hur jag förstått texterna och vad som varit 
problematiskt, detta är också för att uppfylla de forskningsetiska kraven för studien. Jag 
har steg för steg beskrivit den sökningsprocess som utarbetats för att finna det material 
jag funnit givande för studien, och motiverat varför jag valt olika vägar för att komma 
dit.  
 
Som tidigare nämnt fann jag Yaceks (2018) text som särskilt utmanande, och 
möjligheten att någon annan skulle tolka den annorlunda finns. I övrigt känner jag att 
reliabiliteten i min uppsats ger en rättvis bild av vad som diskuteras inom forskning om 
kontroversiella frågor, undervisningsmetoder och positioneringar för lärare. En 
ytterligare studie skulle kunna upptäcka fler, kanske mer relevanta forskningsresultat, 
men utifrån de urval jag gjort och där jag startade min studie var det dessa texter som 
förde mig till studiens resultat. Jag anser att validiteten i studien är god. Det är ibland 
svårt att skilja på beskrivningarna av undervisningsmetoder samt vad som är deras för- 
eller nackdelar. Om jag hade gjort om studien kanske dessa frågeställningar hade 
omformulerats, men jag upplever ändå att de har besvarats på ett rättvist sätt i relation 
till det utvalda materialet.  
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6 Förslag på vidare forskning 
 
I vidare arbete med kontroversiella frågor, undervisningsmetoder och lärares 
positionering skulle jag vilja se forskning som fokuserar på lärares användning av olika 
metoder i klassrummet, särskilt deliberativ undervisning som metod och vilka för- eller 
nackdelar detta har med kontroversiella frågor, då detta inte gav några särskilda resultat 
på studiens andra frågeställning. Det hade också varit intressant att utöka den 
genomförda studien och inkludera fler undervisningsmetoder eller fler studier som 
riktar sig mot kontroversiella frågor och specifikt religionsundervisning.  
 
Det hade varit intressant med en mer uppdaterad överblick över arbetet med 
kontroversiella frågor i skolan i överlag. De flesta källor i min studie är från 1900-talet. 
Har klimatet i skolan förändrats, finns det faktorer som gör att de förespråkade 
undervisningsmetoderna inte fungerar i dagens kontext? Det är obesvarade frågor som 
jag lämnar till någon annan att undersöka. I min vidare forskning i ämnet kommer jag 
fokusera på lärares egna upplevelser av att undervisa kontroversiella frågor i 
religionsklassrummet, hur de positionerar sig och om de föredrar några särskilda 
undervisningstekniker eller metoder.   
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7 Avslutande ord och sammanfattning 
 

Denna studie började i tanken att få en översikt i undervisning av kontroversiella frågor, 
något som visat sig vara nödvändigt i arbete med de skolämnen som berör medborgar- 
och samhällsfrågor. Som blivande religionslärare, samt av erfarenheten att ha jobbat 
som obehöriglärare i ämnet under en tid, ville jag finna en vetenskaplig grund att forma 
framtida arbete med kontroversiella frågor efter. För att kunna fatta egna beslut över 
vad som anses vara fördelaktigt för detta formulerade jag två frågeställningar att arbeta 
efter; ”Vilka olika typer av undervisningsmetoder och positioner för lärare förespråkar 
forskning i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor?” samt ”vilka för- eller 
nackdelar beskriver forskning att de förespråkade undervisningsmetoderna och 
positionerna för lärare medför?”. Utifrån dessa frågeställningar arbetade jag mig fram 
utifrån ett strategiskt och snöbollsurval som gav mig en bred bild av vilken forskning 
som fanns att tillgå. I efterhand känner jag att det endast var toppen på ett isberg och 
hade önskat att kunna behandla mer material i min studie. All forskning pekar inte 
specifikt på kontroversiella frågor, eller religionsundervisning. Jag anser inte att det 
begränsat studien, men önskar däremot att fältet för dessa aspekter kunde varit större.  
 
Studien har gett mig insikt i forskningens förespråkade undervisningsmetoder och 
positioneringar för lärare. Syftet med studien var inte att finna det mest fördelaktiga 
perspektivet, utan endast att få en överblick över forskningsfältet. Jag kommer i mitt 
andra examensarbete undersöka frågan närmre, men genom en ny infallsvinkel som är 
mer inriktad på lärares egna erfarenheter i arbetet i klassrummet med kontroversiella 
frågor, och specifikt inrikta mig mot religionskunskapsundervisningen. I 
religionskunskapen möter vi ett minfält, som Kittelmann Flensner (2015) uttryckte det. 
Om jag ska ha en framtid i att arbeta på ett minfält, vill jag vara så förberedd jag bara 
kan. Studien har utgått ifrån en hermeneutisk ansats och metod, resultatet har tolkats 
utifrån min egen förförståelse men också speglat forskarnas idéer och tankar. Jag går 
vidare från denna studie med mer kunskap i min ryggsäck och en ny förförståelse, mot 
nya utmaningar.   
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