
Sammendrag 

I både skoleforskning og skolepolitiske dokumenter fremheves betydningen av å undervise 

om kontroversielle spørsmål, og i mange tilfeller er den argumentasjonen som legges til 

grunn for dette fundert i en målsetning om at utdanningen skal fremme demokrati og 

medborgerskap.  

Selv om det å undervise i kontroversielle spørsmål blir sett på som hensiktsmessig for å 

fremme demokrati og medborgerskap i skolen, antyder imidlertid pedagogisk forskning at 

det å undervise i kontroversielle spørsmål er en krevende oppgave som lærere ikke alltid er 

beredt til å takle. Derfor kan det også skje at elever ikke blir gitt muligheten til å diskutere 

kontroversielle spørsmål, rett og slett fordi slike spørsmål blir ansett som for krevende eller 

risikable å undervise i.  

Denne utfordringen kan anskues som en oppfordring til å handle. For skoleforskere med 

demokrati og medborgerskap som arbeidsfelt, signaliserer utfordringen et behov for å 

utvikle kunnskap og forståelse om et komplisert problemfelt. Som et forsøk på å besvare 

utfordringen, er målet med denne artikkelbaserte avhandlingen å utforske undervisning om 

kontroversielle spørsmål og denne undervisningens relasjon til utdanning i demokrati og 

medborgerskap, ved å tematisere diskusjons- og medborgeridealet som er innbakt i lærere 

og elever ved norske videregående skoler sine erfaringer med å diskutere kontroversielle 

spørsmål i klasserommet.  

Avhandlingen består av fire forskningsartikler og en kappe. Til sammen forsøker disse 

tekstene å svare på følgende problemstilling, fordelt i to deler:  

1. Hva slags diskusjons- og medborgerideal er innbakt i lærere og elevers erfaringer 

med å diskutere kontroversielle spørsmål i klasserommet? 

2. Hvordan kan dette idealet anvendes til å utfordre og utvide den akademiske 

litteraturen som omhandler denne tematikken?  

For å svare på denne problemstillingen intervjuet jeg 11 lærere fra syv videregående skoler 

og 28 elever fra to av de samme skolene. Ni lærere ble intervjuet hver for seg, mens to 

lærere av praktiske årsaker ble intervjuet sammen. Elevene ble intervjuet i grupper på fem 

og seks, fem grupper totalt.  



Diskusjons- og medborgeridealet som lærerne og elevene artikulerte er fundert i et bredere 

klasse- og læringsmiljø og en affektiv atmosfære. Bestemte former for miljøer og 

atmosfærer fremmer lærerike diskusjoner om kontroversielle spørsmål, og ulike elementer 

bidrar til å konstituere miljøer hvor slike diskusjoner kan oppstå og utføres. Disse 

elementene inkluderer gode sosiale relasjoner, normer for sosial interaksjon – slik som 

respekt, toleranse og åpenhet, samt at diskusjonen fasiliteres på forhånd og modereres 

underveis.  

Diskusjons- og medborgeridealet som lærerne og elevene artikulerte bidrar til å utfordre en 

strengt rasjonalistisk politikkforståelse, ved å fremheve betydningen av hvordan følelser 

uttrykkes og kontrolleres. Mens lærererike diskusjoner av kontroversielle spørsmål gjerne 

har et element av lidenskap ved seg, må deltagerne også kontrollere følelsene sine i henhold 

til sosiale og kulturelle normer. Med andre ord muliggjøres lærerike diskusjoner om 

kontroversielle spørsmål av en affektiv atmosfære som er både er lidenskapelig og 

kontrollert.  

Medborgeridealet som lærerne og elevene fremmer er både omfattende og komplekst. Den 

gode medborger er aktiv, engasjert, kunnskapsrik, respektfull, tolerant, åpen, har 

forestillingsevne, kan engasjere seg i og bygge sosiale relasjoner, samt uttrykke og 

kontrollere følelser og kroppen på måter som passer situasjonen.  

Dette medborgeridealet både bekrefter og utfordrer et moderne, liberalt medborgerideal. 

På den ene siden fremheves betydningen av typiske liberale dyder, slik som å være 

respektfull, tolerant og åpen i møte med andre og annerledeshet. Disse dydene fremstilles 

som avgjørende for å kunne delta kompetent i demokratiske diskusjoner om kontroversielle 

spørsmål. På den annen side utfordrer lærerne og elevenes erfaringer den kognitive 

orienteringen som er typisk for det moderne, liberale medborgeridealet. Ved å trekke frem 

betydningen av følelser, forestillingsevne og sosiale relasjoner bidrar lærerne og elevenes 

erfaringer til å åpne opp muligheter for å teoretisere diskusjons- og medborgeridealer på 

nye og utvidede måter.  


