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Abstract 

 

This study examines how pupils in two first year science classes in the upper secondary 

school use the concept "society" in a home examination. The aim of the study is to contribute 

to the ongoing research debate on central concepts and the perceived lack of them within the 

social science didactics. To reach this aim a teaching theme in sociology was planned and 

executed, which resulted in a home examination where the pupils´ use of the "society" 

concept was examined through a qualitative method. The analysis is based on how pupils 

through basic and advanced terms use the "society" concept to analyze the content of the 

examination. The results show that pupils have used the "society" concept in six different 

ways - norms as an affecting force, changing norms with new technology possibilities, the 

individual´s opportunities to act against the norms of the society, borderline between the 

inappropriate and illegal, values as a reason for conflict and values as a condition for a 

functioning existence in society. The pupils’ usage of the "society" concept can relate to the 

nature of the concept, by lifting both actor- and structure driven explanations in their analyzes 

and by reasoning around the relational factor between the formal and the informal society. In 

summary, the results give support for the suggestion that the "society" concept can work as a 

dynamic and cohesive didactic tool for the social science subject, when it is placed as the 

subject’s central concept. 

  



Sammanfattning 

Detta arbete undersöker hur elever från två förstaårsklasser på den naturvetenskapliga linjen 

på gymnasiet använder sig av samhällsbegreppet i svaren på en hemtentamen. Syftet för 

studien är att vara ett bidrag i den pågående vetenskapliga diskussionen om centrala begrepp 

och den upplevda bristen på dem inom samhällskunskapsdidaktiken. För att uppfylla detta 

syfte planerades och genomfördes ett sociologiskt undervisningstema, vilket resulterade i en 

hemtentamen, där elevers användning av samhällsbegreppet genom en kvalitativ metod 

undersöktes. Analysen utgår från hur elever genom enkla och sammansatta begrepp använder 

sig av samhällsbegreppet för att analysera innehållet i tentamen. Resultatet visar att eleverna 

har använt samhällsbegreppet på sex olika sätt - normer som påverkande kraft, förändrade 

normer med nya teknologiska möjligheter, individens handlingsmöjlighet gentemot 

samhällets normer, gränsdragning mellan det opassande och det olagliga, värden som 

konfliktorsak samt värden som en förutsättning för en fungerande samhällstillvaro. Elevernas 

användande av samhällsbegreppet kan relateras till begreppets beskaffenhet, detta genom att 

de både lyfter aktörs- och strukturdrivna förklaringar i sina analyser samt resonerar kring det 

relationella förhållandet mellan det formella och det informella samhället. Sammantaget ger 

detta stöd åt förslaget gällande att samhällsbegreppet kan fungera som ett dynamiskt och 

sammanhållande didaktiskt verktyg för samhällskunskapsämnet, då de placeras som ämnets 

centrala begrepp. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Fundamentet till detta arbete lades redan när jag läste samhällskunskap 2 på Komvux för att 

få behörighet till ämneslärarutbildningen i samhällskunskap. Det föreföll sig intressant att 

som blivande lärare inom ämnet få introduktionen som student på gymnasienivå. Jag var 

intresserad av vilken karaktär ämnets skulle ha, i synnerhet eftersom mitt första ämne, 

historieämnet, har två tydligt framskjutna didaktiska inriktningar. Någon speciell karaktär 

gick dock inte att finna, snarare var det tre, av varandra oberoende moment som behandlades; 

politik, ekonomi och media. Varför kallas detta hopplock för samhällskunskap? Samt vad är 

ändamålet med kursen? Detta var några av mina tankar efter avslutad kurs. Att söka efter 

något övergripande, sammanbindande och ämnesdefinierande tedde sig ganska naturligt när 

studierna på universitetsnivå påbörjades. Jag är dock inte ensam om funderingar kring 

samhällskunskapens karaktär. 

Samhällskunskapsämnet befinner sig i kris! Detta är vad Sandahl (2014 s. 77) ger uttryck för 

när han pekar ut en rad brister som bör åtgärdas. Det är framförallt bristen på didaktiska 

verktyg och dynamiska begrepp som anses skada möjligheten till meningsfullt 

medborgarskapande hos ämnet. Som exempel förs läroplanen fram, där medborgarkompetens 

beskrivs som "att göra sin röst hörd och hantera information" (Sandahl, 2014 s. 76). När 

ämnets legitimitet i den didaktiska diskussionen syftar till att det ska betyda något för 

eleverna utanför skolan anser författaren det konstigt att enbart små delar av medborglig 

användbarhet framkommer i ämnesplanen. Sandahl är inte den enda som problematiserat 

samhällskunskapens inneboende egenskaper och roll inom den svenska skolan. Ämnets 

karaktär beskrivs ofta som splittrad med brist på kärna och ordnade principer, vilket driver på 

bilden av ett ämne i kris (Olsson, 2016 s. 69f).  

Visserligen har denna bild problematiserats, då lärarna tenderar att tala olika om hur ämnet 

praktiseras men ändå i stora drag undervisar på liknande sätt (Karlefjärd, 2011). Det verkar 

således finnas något som liknar en enhet hos praktiserande samhällskunskapslärare även om 

något gemensamt ämnesdidaktiskt språk inte verkar finnas. Möjligtvis kan det vara så att 

ämnet som har en stark politisk ställning inte behövts didaktiseras, till skillnad från 

historieämnet som till följd av sina krisår på 80- och 90-talet didaktiserades (Sandahl, 2011 s. 

16). 
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En försvårande faktor för samhällskunskapen är den akademiska hemvisten. 

Samhällskunskap är uppbyggt utifrån en mängd olika akademiska grenar vilket ger den en 

naturlig bredd. Detta leder till att målbilden lätt blir diffus med brist på centrala begrepp 

(Schüllerqvist och Karlsson, 2015 s. 1). För att motverka detta har det vuxit fram två 

lösningsförslag på den upplevda problematiken. Det ena förslaget utgår från samhälle som 

ämnets centrala begrepp (Schüllerqvist och Karlsson, 2015, Broman, 2015,Blanck och 

Lödén, 2017 m.fl). Det andra utgår från demokrati som ämnets centrala begrepp (Solhaug och 

Børhaug, 2012).1 Målet för de båda riktningarna är att möjliggöra för en sammanhållen och 

enhetlig samhällskunskapsundervisning, och på så sätt förtydliga vad ämnet kan och ska 

bidra med i form av medborgarskapande.  

Demokratins betydelse för samhällskunskapsämnets fostransuppdrag kan knappast överdrivas 

(Schüllerqvist och Karlsson, 2015 s.1). Därför är det föga förvånande att argument för att 

placera begreppet som ämnets centrala och sammanbindande begrepp har tillkommit. En av 

dessa förespråkare, Børhaug (2017) tar i sitt anspråk på att göra begreppet till det centrala för 

ämnet hjälp av modellen democratic governance. Denna modell pekar på fem komponenter 

som eleven ska uppnå för att tillgodose sig demokratisk kompetens. Dessa innefattar 

solidaritet med det demokratiska samhället, acceptans och legitimering av det demokratiska 

systemet, färdigheter för att delta i detta system, kvalificerad och meningsfull utbildning och 

en civiliserad samexistens mellan människor med olika värderingar och perspektiv (Børhaug, 

2017 s. 2f). Genom dessa färdigheter anses eleverna få goda möjligheter till att bli 

demokratiska medborgare.  

En relativt stor tonvikt läggs på ett inlemmande i den rådande demokratiska ordningen och 

kunskap om hur man verkar inom detta demokratiska system. Detta tydliggörs genom att 

författaren pekar ut skolan som mindre demokratisk än andra institutioner i samhället, vilket 

anses vara ett argument för att undervisningsfokus ska ligga på kunskap om rådande 

demokratiska institutionerna och den kompetens som behövs för att kunna delta i dem 

(Børhaug, 2017s. 4). Av dessa anledningar pekas valdemokrati ut som den demokratisyn som 

bör råda, där undervisningens anknytning till elevers livsvärldar bör tonas ner för att inte 

skapa orealistiska förväntningar på vad demokrati som system innebär.  

                                                           
1 Förslaget om samhälle som centralt begrepp är sprunget ur en svensk kontext och förslaget där demokrati 
ses som det centrala begreppet är sprunget ur en norsk kontext. Samhällskunskap skiljer sig en del mellan 
Sverige och Norge. Samfundskunnskap motsvarar i stort samhällskunskap men de har även egna kurser i 
statsvetenskap och sociologi. Se avsnittet Demokrati som centralt begrepp. 
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Detta synsätt har emellertid påträffat kritik. Om skolan fokuserar för mycket på ett okritiskt 

inlemmande i den demokratiska ordningen kan detta ske på bekostnad av progressiva värden 

argumenterar Kristiansson (2015 s. 14) eftersom detta leder till att samhällets elit gynnas och 

folkets roll reduceras till att rösta fram denna, styrande elit. Demokratins roll anses istället 

vara en målbild och syfte för ämnet, den anses dock inte kunna hålla ihop ämnet eftersom det 

leder till ensidig argumentation och oförmåga att se vilka krafter som håller ett samhälle 

samman (Kristiansson, 2015 s. 40). Den möjligtvis skarpaste kritiken mot att placera 

demokrati som ämnets centrala begrepp kommer från Schüllerqvist och Karlsson (2015 s. 11) 

som varnar för att denna form av undervisning "riskerar att ta formen av en sekulariserad 

konfirmationsundervisning." (Schüllerqvist och Karlsson 2015 s. 11). 

Istället förs ett annat förslag fram gällande vilket ämnets centrala begrepp ska vara, nämligen 

samhälle. Genom att definiera begreppet kan enligt förespråkarna samhället upprättas som 

studie och analysobjekt (Blanck och Lödén, 2017 s. 36). Till detta begrepp knyts ämnets 

olika discipliner ihop och med hjälp av enkla och sammansatta begrepp studerar eleverna 

samhället med hjälp av samhällsanalytiskt tänkande (kognitiva förmågor baserade på 

historisk tänkande). Genom att eleven visa förtrogenhet med ämnets enkla och sammansatta 

begrepp, bereds en väg för ett samhällsanalytiskt tänkande hos eleven, något författarna 

förknippar med analys av skeenden i samhället (Blanck och Lödén, 2017 s. 40). Detta anses i 

sin tur öppna upp möjligheter till ett samhällsengagemang. Kan detta mål åstadkommas är det 

inte enbart ämnets mål som nås, utan också målet med det värdegrundsuppdrag som skolan i 

sin helhet ska arbeta för (Blanck och Lödén, 2017 s. 46). Således finns det förhoppningar om 

att samhällsbegreppet, tillsammans med samhällsanalytiskt tänkande som ämnets centrala 

begrepp, kan stärka ämnets relevans och stå som motvikt mot den upplevda krisen inom 

samhällskunskapen.  

Men hur vet vi om samhällsbegreppet kan stärka relevansen och stå som motvikt mot den 

upplevda krisen inom samhällskunskapen? Det finns en brist på empiriska undersökningar 

som placerar samhällsbegreppet i centrum för undervisningen. I de studier som undersökts 

kan det förslagna begreppet anas men det är inte på något sätt explicit med och påverkar 

undervisningen. Blanck och Lödén (2017) avslutar med en önskan: "Förslaget baseras i 

någon mån på utförda klassrumsstudier men vi ser ett tydligt behov av fortsatta sådana studier 

för att bredda och fördjupa kunskapen om vad som faktiskt sker i våra klassrum men också 

för att pröva förslag om hur undervisningen i samhällskunskap kan göras ännu bättre" 

(Blanck och Lödén, 2017 s. 43). Detta blottlägger en tydlig kunskapslucka i ambitionen att 
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skapa ett enhetligt, dynamiskt ämne med en tydlig målsättning, något som motiverar för 

behovet av min studie.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att vara ett bidrag i den pågående samhällskunskapsdidaktiska 

diskussionen om centrala begrepp i samhällskunskapen genom att visa hur samhällsbegreppet 

används av elever och hur detta i sin tur kan relateras till begreppets beskaffenhet när 

sociologiska temaområden behandlas. 

Frågeställningar:  

• Hur använder sig elever i två gymnasieklassettor på naturvetenskapslinjen av 

begreppet samhälle i en hemtentamen inom det sociologiska området individ-grupp-

samhälle?  

• På vilket sätt kan elevernas användning av samhällsbegreppet relateras till begreppets 

beskaffenhet?  

 

Förslaget som placerar begreppet samhälle innefattar olika teoretiska utgångspunkter. Dessa 

har en betydande roll i studien och kommer att behandlas under avsnittet vetenskaplig 

ämnesdiskussion. Exempel på detta är det samhällsanalytiska tänkandet.     



5 
 

2. Forskningsläge 

I de två nästföljande avsnitten kommer kunskapsläget kring användning av 

samhällsbegreppet i samhällskunskap att redogöras för. Första avsnittet fokuserar på de 

studier vars problemformulering liknar denna studie. Det finns ingen studie som explicit 

placerar samhällsbegreppet i centrum för studien, därför kommer det andra avsnittet behandla 

den ämnesvetenskapliga diskussionen där samhällsbegreppet tar en central roll. De 

behandlade studierna och böckerna tar olika utgångspunkter där vissa studerar läroplanen för 

samhällskunskap, andra intervjuar lärare och vissa utför sina studier i klassrummet. Det ger 

intressanta och olika aspekter på ämnet, dock kommer inte denna studie diskutera detta mer 

ingående.      

2.1 Ämneskunskapsområdenas inre relation 

Ett central begrepp har en viktig utgångspunkt i att hålla ämnen samman, beträffande 

samhällskunskap beskriver Karlsson (2011 s. 144) samhällskunskapsämnet som ett i stora 

delar momentbaserat ämne, där hållbar utveckling pekas ut som ett undantag, dådet istället 

beskrivs som ett tematiskt område av samtliga lärare i studien. Det görs dock ingen ansats till 

att placera hållbar utveckling som ämnets centrala begrepp, där begreppet fungerar som ett 

sammanhållande kitt mellan de övriga momentbaserade arbetsområdena. Vernersson (1999 s. 

214) framhåller kunskapsområdena inom samhällskunskap som moment som avlöser 

varandra utan en sammanhållande karaktär. 

Försök till att motverka samhällskunskapen som momentbaserad har genomförts, exempelvis 

ägnar sig Blanck(2014) i sin studie åt hur samhällskunskap kan fungera ämnesintegrerade i 

olika projekt. Ofta framträder samhällskunskapen som huvudämne och bidrar till att hålla 

samman delarna till en helhet, detta kan ske genom att uttalat eller outtalat förhålla sig till 

samhällsbegreppet menar Blanck (2014 s. 169f). Genom att samhällskunskapen bidrar med 

centrala begrepp i dessa samarbeten menar Blanck(2014) att elevernas möjlighet att utveckla 

tankemässiga förmågor i förhållande till olika delar av ämnet ökar. Den breda akademiska 

grund som ämnet står på och som bidragit till momentindelad undervisning syns inte på 

samma sätt i denna studie som istället utgår från tematiska frågor, vilket anses stärka 

ämnessammanhållningen och relevansen i undervisningen (Blanck, 2014 s. 171). 

Globalisering är en annan ansats till hur samhällskunskapsämnet kan frångå sin 

momentindelade karaktär, något som har undersökts av Sandahl (2011). Begreppen i 

globaliserings temat förhåller sig huvudsakligen till den ekonomiska aspekten av ämnet men 
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här framträder en bild samhällskunskapsämnet som inte enbart momentbaserad. En viktig 

utgångspunkt som denna licensuppsats tar, är att undersöka om den historiedidaktiska 

begreppsindelningen första och andra ordningens koncept kan implementeras i 

samhällskunskapen. Den första ordningens koncept innefattar faktakunskaper. Den andra 

ordningens koncept innefattar kunskaper som ligger till grund för en fördjupad förståelse för 

ämnet historia. Exempel på dessa är kontinuitet och förändring, orsak och verkan samt 

historiska belägg. Dessa koncept är beroende av varandra och komplimenterar varandra och 

behövs för att elever ska utveckla en förståelse för ämnet samt förmågan att tänka historiskt 

(Sandahl, 2011 s. 35ff). Genom att dela in samhällskunskapsämnet i första och andra 

ordningens koncept görs en ansats på att didaktisera ämnet och leda bort det från den 

traditionella momentindelade karaktären.  

2.1.1 Prioriterade kunskapsområden 

Att samhällskunskapen varit momentindelad visar sig tydligt då studier som behandlar 

ämnets sociologiska del undersöks. Bernmark-Ottosson (2009) visar att politik och ekonomi 

är de dominerandekunskapsområdena. Att sociologitraditionellt sätt haft en minde roll inom 

samhällskunskapsundervisningen bekräftas av Karlefjärd (2011) som genom att kategorisera 

lärares undervisningsområden i kurens samhällskunskap A på gymnasiet, pekar på sociala 

frågor som något mindre frekvent använt av lärarna (Karlefjärd, 2011 s. 58).  

Odenstad (2010) visar i sin studie att ämnestradition styr mer än styrdokumenten när det 

kommer till provkonstruktion (Odenstad, 2010 s. 158). Proven i studien beskrivs utifrån tre 

ämnesdidaktiska profiler, orienteringsämne, där eleverna ska visa att de förstår samhällets 

olika strukturer och funktioner samt ämnet som analys- och diskussionsämne, där det kritiska 

tänkandet eftersöks (Odenstad, 2010 s. 154). Ämnets sociologiska del nämns inte, vilket kan 

tyda på att det inte ligger inom ämnestraditionen för provkonstruktion. Det är i 

ekonomiproven samhällskunskapen får fungera som analysämne (Odenstad, 2010 s. 133-

134). Här framträder en bild av ett traditionsbundet ämne, där den sociologiska delen haft en 

tillbakadragen roll, kunskapsläget är med andra ord betydligt grundare då det kommer till 

sociologi i samhällskunskap jämfört med statsvetenskap och nationalekonomi.  

2.1.2 Sammanfattning 

Tidigare studier har en tendens att framhålla samhällskunskapen som ett momentindelat 

ämne. Bristen på övergripande centrala begrepp är tydlig när ämnesintegration, globalisering 

som övergripande tema och historiedidaktiska begrepp används i ett försök till att didaktisera 
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samhällskunskapen. Något vedertaget centralt begrepp som dessa studier kunde förhålla sig 

till syns inte, bortsätt från Blanck (2014) som menar att samhällsbegreppet varit närvarande i 

studien implicit.  

Den sociologiska delen av ämnet har haft en tillbakaskjuten roll, vilket möjligtvis kan 

förklaras av en stark ämnestradition där statsvetenskap och ekonomi haft framträdande roller. 

För att bredda kunskapsläget och få med de teoretiska aspekterna som denna studie vilar på, 

är det nödvändigt att undersöka den vetenskapliga ämnesdiskussionen.  
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2.2 Vetenskaplig ämnesdiskussion 

För att kunna föra en diskussion om vad centrala begrepp i allmänhet och samhällsbegreppet i 

synnerhet kan bidra med, är det först relevant att ringa in vilka förutsättningar ämnet har och 

vilken syn på ämnet som det finns. Samhällskunskap har i egenskap av att vara ett ämne inom 

den svenska skolan fått en speciell status med ett tillhörande kunskapsområde (Blanck, 2014 

s. 17). Den politiska beslutsprocess detta tar sin grund i har kallats det formellt beslutande 

ämnet (Blanck, 2014 s. 18, Schüllerqvist, 2012 s. 27). Ämnet skiljer sig åt beroende på vilket 

stadie undervisningen tar plats, där en progression mot mer komplext innehåll sker i de 

senare stadierna, exempelvis på gymnasieskolan. Ett ämne är också en idé om det 

kunskapsområde ämnet behandlar, där samtalet om ämnet utgår från kulturella, 

vetenskapliga, politiska och lärarverksamt håll. Den formellt beslutsfattande delen av ämnet 

påverkas av dessa idéer, vilket i sin tur påverkar lärarutbildare och verksamma lärare 

(Blanck, 2014 s. 18).  

2.2.1 Ämnets tillkomst och innehållsbredd 

Samhällskunskapsämnet skapades i kölvattnet av andra världskriget med ett tydligt mål - stå 

som garant mot en diktatorisk samhällsutveckling (Långström och Virta, 2011 s. 31). 

Eleverna skulle bli demokratiska medborgare med handlingsförmåga, samtidigt ansågs det 

viktigt att undervisningen inte tog en likriktad form, ställningstaganden skulle vara möjliga 

hos eleverna (Långström och Virta, 2011 s. 31). Med ämnets tydligt politiska mål, med 

demokrati i förgrunden och aldrig mer diktatur och krig, gavs ämnet en tydlig riktning och 

målbild för undervisning inom ämnet. Frågan var hur man genom undervisning nådde dit?  

Det nyskapade ämnet var ett brett sådant, vilket bidrog till risk för splittring inom ämnet, och 

redan 1965 beskrevs ämnets formuleringar som "allmänt hållna" och då anvisningar skapades 

för att nå målet ledde det till "vilda tolkningar" (Olsson, 2016 s. 59). Denna bild av ämnet går 

väl ihop med andra beskrivningar av samhällskunskapen, det talas om ett ämne där lärarens 

"personliga stoffrepertoar" fått ett stort utrymme, där inramningen och klassificeringen av 

vad som ska behandlas anses vara svagt (Karlefjärd, 2011 s. 34).Detta kan ses som en brist på 

tradition inom ämnet som står i kontrast till exempelvis naturvetenskapen med singedigna 

tradition. Ämnets hemvist som finns inom flera olika akademiska områden har tillsammans 

med den otydliga ämnesklassificeringen lett till uppfattningar om ämnet som 

osammanhängande, fragmentariskt med en känslighet för politiska opinioner (Bronäs och 

Selander, 2002 s.76). Denna diskussionen har dock nyanserats senare av Karlefjärd (2011) 

som menar att lärare talar olika om sin undervisning i samhällskunskap men där den faktiska 
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genomförda undervisningen har stora likheter med varandra. Detta visar på att ämnet har en 

form av praktisk ämnestradition, det visar dock även på en avsaknad av ett gemensamt 

ämnesdidaktiskt språk.  

2.2.2 Komplexa målbilder 

Vad innebär det faktiska arbetet för läraren när målet är att skapa demokratiska medborgare? 

Ska fokus ligga på ett visst stoffinnehåll, eller är en speciell färdighetsträning att föredra? För 

att ta sig an denna fråga använder sig Schüllerqvist (2009 s. 22) av termen komplexa 

målbilder, vilket syftar på att en lärare behöver sammanföra båda delarna för att nå en god 

undervisning. Från denna kontext förs två andra begrepp in, externa och interna mål. De 

externa målen anses ligga bortom själva undervisningen i form av medborgliga dygder 

exempelvis elever som visar solidaritet mot sina medmänniskor. De interna målen beskrivs 

som ämnets centrala begrepp, vilka ska användas utifrån fastlagda strategier som verktyg för 

att nå de externa målen för ämnet (Schüllerqvist, 2009 s. 22). Den uppdelning som görs i 

fråga om ämnets mål förtydligar vikten av den inomdidaktiska diskussionen. Denna studie 

ligger inom den inomdidaktiska diskussionen, vilket medför att begreppen interna och 

externa mål är relevanta som indelningskategorier. 

Genom att se tillbaka på hur samhällskunskapsämnet förändrats genom åren framkommer en 

bild av skiftande interna och externa mål. Ämnet led under 1960- 1980- talet av stoffträngsel, 

vilket syftar på att en mängd olika områden enligt föreskrifterna ska behandlas, där bredd fick 

företräde framför sammanhang och fördjupning (Blanck, 2014 s. 20).Under 1980- och 1990-

talet skedde en förändring, då fostransaspekten2 i större grad fick ta plast, med den kom de 

centrala begreppen i förgrunden (Bronäs, 2003 s. 193f). Eleverna behövde förstå begreppens 

tillkomst och betydelse, demokrati stod i centrum och begreppet skulle studeras på djupet för 

att nå dess komplexitet vilket innebar allt från ställningstaganden till etik och lagar. 

Begreppen sågs som förutsättning för att utveckla förståelse för sammanhang och förmåga att 

tänka kritiskt. Lärarens uppgift blev att kontrollera om eleverna förstod de enkla begreppen, 

där de mer komplexa behövde behandlas i en kontext.  

Ytterligare ett skifte tillkom under 1990-talet när valfriheten inom skolan fick ett större 

utrymme och symbolanvändning i form av metaforer och modeller kom att ta över rollen som 

det centrala från begreppen (Bronäs, 2003 s. 197). Ett tydligt exempel på detta var 

                                                           
2 Fostransaspekten och fostransuppdraget motsvarar ämnets externa mål och kommer därför 

att benämnas som externt mål. På samma sätt kommer samhällskunskapens kunskapsuppdrag 

att benämnas som ämnets interna mål.  
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maktpyramiden som skulle gestalta det demokratiska samhället, en modell som ger en ytlig 

bild av vad demokrati innebär. Just demokrati pekas ut av lärare som den centrala delen i 

samhällskunskap (Bronäs, 2003 s. 198). Dock sker detta ofta genom undervisning om 

demokrati med målet att eleverna senare ska delta snarare än i demokrati, vilket har ett större 

fokus på varför man röstar, något som anses påverka känslan av delaktighet.  

En parallell utveckling var läroplansskrivningarna, där det externa målet från LPO 94 

föreskrev skolan som värdeförmedlare, framförallt utifrån den demokratiska värdegrunden 

(Blanck, 2014 s. 23). Dessa värden innefattar solidaritet, jämställdhet och alla människors 

lika värde och de fanns även kvar när de senaste läroplansskrivningarna Lgr 11 skapades. 

Detta framhålls som något positiv men kan även riskera elevers kritiska tänkande (Blanck, 

2014 s. 23). 

2.2.3 Demokratisyn och ämnets mål 

Spänningen mellan de externa och interna målen kan kopplas samman med vilken 

demokratisyn som råder. När samhällskunskapen utgår från statsvetenskapen associeras den 

oftast från en funktionalistisk aspekt, vilket resulterar i att medborgarens roll i samhället 

främst ska vara som röstare i val (Olsson, 2016 s. 67). Som kontrast står den deliberativa 

demokratiuppfattningen där målet är en aktiv deltagare som bildar sina egna politiska åsikter. 

Att det råder olika demokratisyner inom ämnet kan ses som ytterligare en faktor som bidrar 

till ämnets otydliga karaktär.  

2.2.4 Demokrati som centralt begrepp 

Den demokratisyn som bestäms, påverkar ämnets externa mål och får en stor påverkan på 

ämnets centrala begreppen, eftersom att de är verktyg som möjliggör dessa mål. Inom 

Citizen-education traditionen, fungerar skolan medierande i fråga om vilka rättigheter och 

skyldigheter som föreligger medborgaren. Skolan fungerar då som en socialiseringsagent där 

målet är att skapa aktiva medborgare som kommer deltaga i samhällsaktiviteter efter 

skolgången, vilket anses motverka potentiella problem för det demokratiska systemet 

(Solhaug, 2018 s. 2 ).  

Ett norskt förslag, sprunget ut denna tradition anser att demokrati bör vara ämnets centrala 

begrepp, detta utifrån modellen democratic governace (Børhaug, 2017 s. 2f). Modellen 

framhåller solidaritet med det demokratiska samhälle, legitimering och acceptans för den 

demokratiska ordningen, deltagande färdigheter och kvalificerad utbildning samt civiliserad 

samexistens mellan människor med olika värderingar, intressen och perspektiv. Dessa 
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kategorier sammanfallet i stora delar med den valdemokratiska synen, där medborgaren 

inlemmas i det demokratiska systemet och där den lär sig vad som förväntas av den och hur 

den kan påverka den demokratiska samhället efter skolgången, i första hand genom val. Detta 

tydliggörs genom att författaren lyfter den representativa demokratins betydelse och 

framgångar i västvärlden och utifrån denna ansats förespråkar att undervisningen i hög grad 

borde fokusera på de existerande demokratiska institutionerna (Børhaug, 2017 s. 4f). 

Eleverna ska lära sig att förstå, analysera, problematisera och kritiskt granska dessa 

institutioner för att på så sätt kunna utnyttja folksuveränitetsprincipen (Børhaug, 2017 s. 6ff). 

Den relativt snäva demokratiteoretiska syn, detta förslag bygger på kan ses som ett sätt att 

hantera problematiken med en bred demokratisyn som leder till ett otydligt ämne (se Olsson, 

2016 s. 67).  

Förslaget utgår från resonemang om vad undervisning realistiskt kan resultera i, där kunskap 

om demokratiska institutioner och hur man interagerar med dem anses vara realistiska mål. 

Något som däremot inte anses vara eftersträvansvärt, är en för stor fokusering på elevers 

livsvärldar i form av deliberativ demokratisyn, eftersom att denna inte ses som representativ 

för det demokratiska samhället och därför kan leda till apati hos eleverna när de möter det 

politiska systemet (Børhaug, 2017 s. 4). Dessutom framhålls det att skolan i långt mindre 

grad är demokratisk jämfört med andra organisationer och institutioner.  

2.2.5 Kritik mot demokrati som ämnets centrala begrepp 

Det externa mål som utgår från en valdemokratisk utgångspunkt och tar demokrati som 

centralt begrepp får kritik från Kristiansson (2015 s.13f) som frågar sig om det handlar om att 

skapa "arbetsdugliga medborgare" och kopplar detta till ett krav på ekonomisk tillväxt. Med 

detta syftar han på risker med indoktrinering i ett system av eliten, för eliten där en syntes av 

patriarkala och nyliberala tankegångar får företräde och värden som ökad jämlikhet får stå 

tillbaka. Vidare ifrågasätter han vilken effekt undervisning om demokrati och politik har, då 

den demokratiska socialisationen är en komplex process, vilket på många sätt ger en svag 

effekt (Kristiansson 2015 s. 19, se Broman, 2009).  

Beträffande undervisning utifrån elevers livsvärldar, något Børhaug (2017) var skeptisk till, 

anser Kristiansson istället att en utgångspunkt i elevers föreställningsvärldar kan användas för 

att skapa en mer handlingsinriktad kompetens i på ett bättre sätt, jämfört med om ansatsen tas 

från skolkunskaper. Synen på hur elevers livsvärldar bör användas framstår som diametralt 
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motsatta, vilket kan ledas tillbaka till vilken demokratiteoretiskt perspektiv undervisningen 

utgår från.  

Demokrati anses inte vara samhällskunskapens centrala begrepp, det har i tur och ordning 

samhälle och politik/maktsystem över sig i begreppshierarkin menar Schüllerqvist och 

Karlsson (2015 s.11). Genom att undvika att använda det som ämnets centrala begrepp 

argumenterar de för att möjligheterna att nå ämnets externa mål om medborgliga dygder, som 

att vara aktiva demokratiska medborgare ökar. Om demokratibegreppet får dominera beskrivs 

risken att lektioner tar "formen av en sekulariserad konfirmationsundervisning" 

(Schüllerqvist och Karlsson, 2015 s. 11).  

Sammanfattningsvis lutar sig förslaget om demokrati som ämnets centrala begrepp på en 

valdemokratisk demokratisyn, något som ligger i linje med Citizen-education-traditionen, där 

undervisningens mål är att förmedla de värden som möjliggör för aktiva demokratiska 

medborgare. Att använda demokrati som ämnets centrala begrepp har stött på kritik, då både 

den smala demokratisynen och samt huruvida resultaten av detta förslag kan nå upp till de 

uppställda målen har ifrågasätts.  

2.2.6 Samhälle som centralt begrepp 

Ett alternativ till demokrati som samhällskunskapens centrala begrepp har genom senare års 

samhällskunskapsdidaktiska diskussioner vuxit fram, detta i form av begreppet samhälle3. I 

samtliga fall argumenteras det för att begreppet ska fungera som ett sammanhållande kitt 

mellan ämnets olika delar. Syftet med detta anses vara att motverka ytligt och fragmentariskt 

lärande och istället gynna ett analytiskt förhållningssätt till ämnet. Ytterligare ett gemensamt 

syfte anses vara möjliggörandet av ett samhällskunskapsdidaktiskt språk, vilket anses gynna 

det didaktiska utvecklingsarbetet.  

Detta förslag har i likhet med förslaget om demokrati som ämnets centrala begreppen vision 

om vad samhällskunskapsundervisnigen ska åstadkomma i fråga om ämnets externa mål. Vad 

som kan ses som realistiskt beträffande resultatet av samhällskunskapsundervisning är något 

Blanck och Lödén (2017 s. 29) undersöker i samband med att de föreslår samhälle som 

ämnets centrala begrepp tillsammans med samhällsanalytiskt tänkande (se avsnitt 

2.2.12Förutsättningar för att studera samhället).  

 

                                                           
3Denna diskussion kan ses hos Broman (2015), Kristiansson (2015), Schüllerqvist och Karlsson (2015) samt hos 
Blanck och Lödén (2017). Samtliga av dessa har anknytning till Karlstads universitetet. 
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 2.2.7 Förslagets externa mål 

Förslaget tar sin utgångspunkt i vad som anses vara ett realistiskt externt målför 

samhällskunskapen (Blanck och Lödén, 2017 s. 29). I Amnå (2008) hämtar de begreppet 

samhällsengagemang "som en sammanfattande benämning på individers orienteringar och 

hållningar som kan variera över tid och mellan olika slag av politiska frågor och där någon 

form av engagemang krävs för att deltagande ska kunna äga rum. Samtidigt som 

engagemanget är nödvändigt för deltagande är det inte tillräckligt – tillkommande 

omständigheter av individuell och strukturell karaktär kan behövas, dvs. ”rätt” personer i 

tillräckligt antal kan behövas för att initiera ett handlande och detta kan vara svårt att 

upprätthålla över tid om det är alltför beroende av yttre politiska händelser." (Blanck och 

Lödén, 2017 s. 31).Att samhällskunskapsämnet ska ha samhällsengagemang utifrån denna 

definition som primärt mål för undervisningen anses inte vara realistiskt.  

Istället anses det realistiska målet finnas hos den tyska politikdidaktiska forskningen - 

Politische Bildung traditionen,  genom en klassificering av medborgartyper (Blanck och 

Lödén, 2017 s. 32).  

1. Den politiskt ointresserade medborgaren, som gärna nämner sin rätt att inte behöva 

bekymra sig om politik.  

2. Den reflekterande åskådaren. En stor grupp som oftast inte blandar sig i politiken men har 

kännedom om politiska händelser, diskuterar politik och deltar i val och omröstningar. 

3. Den handlingsförmögne medborgaren. Denna grupp är inte kontinuerligt politiskt aktiv 

men kan agera i situationer som berör dem.  

4. Den aktive medborgaren. En liten men inflytelserik grupp som är medlemmar i politiska 

partier eller andra intresseorganisationer. Ur denna grupp rekryteras den politiska ledningen 

(Blanck och Lödén, 2017 s. 32).  

Den politiskt ointresserade medborgaren pekas ut som en potentiell utmaning för det 

demokratiska samhället, då denna anses vara mer mottaglig för förenklade och populistiska 

budskap. I Tyskland (traditionens ursprungsland) har dessa utmaningar historiskt sätt lett till 

dystra erfarenheter. Författarna anser därför att samhällskunskapsundervisning som externt 

mål ska lyfta eleverna till nivån för den reflekterande åskådaren, vilket beskrivs som en rejäl 

men samtidigt realistisk utmaning för ämnesundervisningen. Kognitiva förmågorna som att 

kunna reflektera över ämnesinnehåll lyfts fram, däremot tonas handlingsfärdigheter 

(exempelvis förmåga att kommunicera i på olika sätt) och moraliska dygder (exempelvis att 
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känna solidaritet med samhällets utsatta) ner då dessa delar anses ligga på en skolallmän nivå 

eller utanför ramen av vad skolan ska erbjuda (Blanck och Lödén, 2017 s. 33).  

Författarna menar att målbilden inte behöver begränsas till den reflekterande åskådaren men 

att denna nivå kan vara realistisk att uppnå för den stora massan. Kategori tre och fyra 

beskrivs som elitbetonade och de anses som mycket tids- och kunskapskrävande, något som 

en stor andel elever inte kommer att uppnå (Blanck och Lödén, 2017s. 34).  

Det föreslås en demokratiteoretisk syn som är bredare än den Børhaug (2017) förespråkar, 

genom att vid sidan av valdemokrati även trycka på deltagardemokrati och deliberativ 

demokrati som framkomliga demokratiideal inom undervisningen. Bredden öppnar i detta 

avseendet upp för tolkning hos den verksamma läraren beträffande vad demokrati som 

företeelse innebär. Någon som leder till en högre komplexitetsgrad och därför gör centrala 

begrepp som verktyg relevanta.  

Sammantaget framträder en bild där samhällskunskapens externa mål hos Blanck och Lödén 

(2017) till viss del skiljer sig från sig från Børhaug (2017), då medborgarskapandet är tätt 

förbundet med en analytisk och reflekterande utgångspunkt jämfört med de externa målen 

hos demokratic governence som lägger större vikt vid moraliska dygder och legitimering för 

den rådande demokratiska ordningen. Vidare betonar Børhaug(2017 s. 8f) orientering- 

handlingsförmåga, där målbilden utgår från en legitimering av det demokratiska systemet. 

Utgångspunkten ligger i att orienteringskunskap möjliggör för en senare kritisk granskning, 

vilket potentiellt kan gå ut över komplexiteten i demokratibegreppets beskaffenhet. Som 

kontrast utgår Blanck och Lödéns (2017) förslag från en bredare demokratiteoretisk syn som 

innefattar valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati, vilket breddar 

begreppet och gör det mindre lämpligt som ämnesdidaktiskt verktyg och mer lämpligt som 

analysobjekt/studieobjekt.  

2.2.8 Förslagets interna mål 

Ett ämnes interna mål beskriver de strategier och verktyg som är uppkomna inom 

ämnestraditionen och har som syfte att möjliggöra de externa målen (Schüllerqvist, 2009 s. 

22). Förra avsnittet behandlade Blanck och Lödéns (2017) ansats att ringa in ett realistiskt 

externt mål för samhällskunskapsämnet. Detta möjliggör för att ta fram lämpliga 

ämnesdidaktiska verktyg, vilka fungerar som ramper till de externa målen. Författarna målar 

upp en resultatbild, där minimikravet är den reflekterande åskådaren och idealbilden är 

eleven som besitter ett samhällsengagemang (Blanck och Lödén, 2017s. 35f). De verktyg 
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som presenteras är begreppen samhälle och samhällsanalytiskt tänkande, vilka anses kunna 

gynna ämnets utveckling i form av en tydligare riktning för ämnesdidaktiken. De anses kunna 

fylla ett upplevt tomrum i fråga om "dynamiska begrepp" där begreppen stärker den 

inomdidaktiska diskussionen, fungerar som ett sammanhållande kitt och stärker ämnets 

legitimitet utåt. Förslaget har hämtat inspiration från Schüllerqvist och Karlsson (2015) ifråga 

om att ringa in och definiera samhällsbegreppet.  

2.2.9 Samhällsbegreppets beskaffenhet 

Det är förhållandet mellan det skotska låglandet och det skotska höglandet under 1700-

taletsomärutgångspunkt närsamhällsbegreppet ringas in (Schüllerqvist och Karlsson, 2015 s. 

4). Där reflekterade ekonomer och filosofer som exempelvis Adam Smith över skillnad i 

sättet att leva på, beroende på om det var lågländerna med en (för den tiden) modernitet och 

upplysningsideal eller om det var högländerna med sitt klan- och hedesamhälle som 

studerades. Denna skillnad låg som grund för den tidens tänkare att utarbeta olika sätt att 

studera det som kom att benämnas samhället. Frågan som ställdes var; varför lever personer i 

olika samhällen på olika sätt? Med upplysningstiden kom kyrkans ställning och därmed dess 

förklaringsmonopol att mattas av, vilket ledde till nya insikter om att samhället i sig kan bidra 

till att människor lever på olika sätt (Schüllerqvist och Karlsson, 2015 s. 4f).  

Två personer kom att få stor betydelse för tankegodset om vad ett samhälle kan innebära, den 

ene Émile Durkheim kom under andra halvan av 1800-talet att göra samhället till ett eget 

studieområde. Enlig honom kunde samhället ses som en självständig verklighet, en entitet 

vilken låg bortom människornas samlade handlingar och avsikter. Samhället påverkar 

individens beteenden och idéer och kan inte ses som ett resultat av interaktioner mellan 

människor, utan snarare som något ofrånkomligt hos människans natur. Samhället är utifrån 

detta synsätt något holistiskt, och kan studeras som en helhet - på makronivå (Schüllerqvist 

och Karlsson, 2015 s. 6).  

Den andra inflytelserika personen är Max Weber, vars syn på samhället på många sätt står i 

dikotomi till Durkheims holistiska samhällssyn. Weberframhåller istället individen och 

handlingarna denne utför som utgångspunkt för att kunna förstå samhället. Utifrån detta 

resonemang blir samhället summan av individers handlande. Därför står kunskaper om 

människans avsikter och handlande som grundfundament när teoretiska resonemang om 

samhället ska föras (Schüllerqvist och Karlsson, 2015 s. 6).  



16 
 

Utifrån denna dualistiska syn på samhällets beskaffenhet träder sociologiska 

spänningsförhållanden fram, exempelvis mikro kontra makro, aktör kontra struktur samt 

samhället som system kontra samhället som social handling. För att kunna förstå samhället 

och dess utveckling framhålls det relationella mellan dessa motsatsförhållanden och den 

förståelse för hur det kan påverka samhälls- och handlingssfärer (Schüllerqvist och Karlsson, 

2015 s. 6f). De motsatta samhällsperspektiven förenas på ett annat plan i form av det formella 

exempelvis lagar och det informella exempelvis normer. Båda dessa delar är viktiga 

beståndsdelar i ett samhälle och beskriver en relation mellan det statiska och det dynamiska.  

Relationen mellan å ena sidan det statiska samhället och å andra sidan det dynamiska, passar 

in på en arbetsdefinition av samhälle som Broman (2015) utarbetat. "Ett samhälle består av 

sociala interaktioner med formellt och informellt fördelade normer och värden" (Broman, 

2015 s. 3). Definitionen kan tolkas både från ett aktörsperspektiv där enbart de sociala 

interaktionerna fördelar normer och värden. Det kan även tolkas från ett strukturperspektiv 

där formella och informella normer och värden existerar helt eller delvis oberoende av de 

sociala interaktionerna som förekommer i samhället. Sammantaget bidrar detta till en relativt 

fri tolkning av begreppet, vilket i sin tur möjliggör användandet i många olika sammanhang. 

Utifrån begreppets beskaffenhet kan således en potentiell dynamik skönjas.   

Vidare lyfter denna arbetsdefinition samhällets olika arenor, de formella och de informella, 

något som potentiellt kan leda till resonemang kring vad dessa arenor innebär i olika 

samhällsfrågor samt hur de förhåller sig till varandra. Denna beskaffenhet kan potentiellt 

också bidra till att begreppet kan beskrivas som dynamiskt.  

I kontrast till demokratibegreppet som didaktiskt verktyg passar samhällsbegreppet in när 

undervisningen utgår från en bred demokratiteoretisk syn. Det valdemokratiska perspektivet 

behandlar till den största delen de formella arenorna. Hos deltagardemokratiska och det 

deliberativa perspektivet framträder både relationen mellan de formella och informella 

arenorna och den informella arenan i sig som intressanta. Därför kan inte förslaget om 

samhälle som det centrala begreppet för samhällskunskap anses ligga inom ramen för 

Citizen-education traditionen (se Solhaug, 2018).  

2.2.10 Samhällsbegreppets potential 

Samhällsbegreppet kan potentiellt vara en länk mellan ämnesinnehåll och ämnesdidaktiken, 

något som möjliggör för "poweful knowlege" (Kristiansson, 2015 s. 38ff). Kunskapen skapas 

inomvetenskapligt, utifrån de rådande ämnestraditionerna och prövas kritiskt, vilket skapar 
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centrala begrepp, som står som ämnets ”poweful knowlege”. På liknande sätt resonerar 

Blanck och Lödén (2017 s. 43) då de menar att samhällsbegreppet har möjlighet att uppfylla 

kraven för "dynamiska begrepp". 

Sammantaget lyfts begreppets beskaffenhet och dess dynamiska möjligheter för undervisning 

om begreppet tar platsen som ämnets centrala begrepp.  

2.2.11 Enkla och sammansatta begrepp 

I förslaget om att placera samhällsbegreppet som samhällskunskapens centrala begrepp har 

enkla och sammansatta begrepp en central roll (Blanck och Lödén, 2017s. 40). Detta 

begreppspar härstammar från något som kallas första ordningens kunskaper, vilket har en 

nära förbindelse till den historiedidaktiska traditionen (Sandahl, 2011 s. 35). Enkla begrepp 

beskriver handfasta saker eller företeelser som på något sätt kan kopplas till ämnet, exempel 

för historia är kung. Sammansatta begrepp beskriver komplexa ämnesbegrepp där 

begreppsmeningen kan vara omdiskuterad och debatterad och ofta innefattar någon typ av 

orsakssamband, exempelvis renässansen.   

Utifrån en samhällskunskapskontext menar Blanck och Lödén (2017s. 40) att enkla begrepp 

skulle kunna vara lön, hushåll och vara. Ett sammansatta begreppskulle i denna kontext 

kunna vara det samhällsekonomiska systemet. 

2.2.12 Förutsättningar för att studera samhället 

Förslaget om att sätta samhälle som samhällskunskapens centrala begrepp innebär att ett 

förhållningsätt mellan begreppet och ämnesinnehåll behöver fastslås. Detta förklaras på 

följande sätt: "Samhället upprättas helt enkelt som studie- och analysobjekt. Studiet och 

analysen förutsätter tillgång till kunskaper knutna till discipliner som statsvetenskap, 

sociologi, kulturgeografi, nationalekonomi, historia, rättsvetenskap och religionskunskap, 

dvs. ämnen som antingen ingår i samhällskunskapsämnet eller som hör till det större 

samhällsorienterande (SO) området." (Blanck och Lödén, 2017 s. 36). Författarna pekar ut 

begrepp från de olika akademiska hemvisterna och menar att de bidrar med differentierande 

svar på frågan om vad ett samhälle är, vad ett samhälle behöver för att fungera, utvecklas och 

upprätthållas samt hur hotbilderna ser ut mot samhället. Svaret de olika disciplinerna ger 

anses underlätta för målsättningen att eleverna ska bli reflekterande medborgare (Blanck och 

Lödén, 2017s. 42-43).  

Förslaget om att upprätta samhället som ett studie-och analysobjekt utgår från ämnesspecifika 

begrepp, det krävs även ämnesspecifika förmågor för att ta sig an detta studieobjekt, något 
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som benämns samhällsanalytiskt tänkande. På samma sätt som med samhällsbegreppet menar 

författarna att de vetenskapliga disciplinerna bidrar med teorier och modeller för 

möjliggörandet av ett samhällsanalytiskt tänkande (Blanck och Lödén, 2017s. 37). Detta sker 

med hjälp av en uppdelning av samhällskunskapen i olika ämneskonceptioner - 

samhällskunskap som orienterings-, som analys-, som diskussions- och som handlingsämne 

(Blanck och Lödén, 2017s. 39).  

Konceptionerna bygger på och förutsätter olika förmågor för åstadkommandet av 

samhällsanalytiskt tänkande. Exempelvis formuleras förmågor utifrån samhällskunskap som 

analysämne på följande sätt: "Förtrogenhet med ämnets och ämnesområdets enkla och 

sammansatta begrepp är en viktig utgångspunkt för det samhällsanalytiska tänkande som är 

centralt i vår syn på medborgarskapsundervisning för samhällsengagemang." (Blanck och 

Lödén, 2017s. 40). Detta leder till (denna studie utgår från samhällskunskapens analytiska 

konception) att enkla och sammansatta begrepp har en central roll i denna studie. 

2.2.13 Sammanfattning 

Samhällskunskap skapades som ett brett ämne med ett tydligt politiskt mål som demokratins 

väktare. Ämnets breda karaktär med allmänna och 

vaga förhållningsätt gentemot hur undervisningen skulle genomföras har lett till uppfattningar 

om ett splittrad och osammanhängande ämne. Även om denna bild senare har 

problematiseras kvarstår ändå bilden av ett ämne utan något gemensamt ämnesdidaktiskt 

språk. För att tillspetsa målbilden för ämnet presenteras två målbilder, 

de externa och de interna målen. Den första syftar till vad ämnet ska uppnå efter avklarad 

utbildning, exempelvis i form av medborgliga dygder och den sista är de verktyg, ofta 

centrala begrepp, som ska underlätta åstadkommandet av de externa målen. Denna indelning 

är viktig för att kunna diskutera vilken roll de centrala begreppen bör ha inom 

samhällskunskapen och vad detta ska åstadkomma. 

Genom en tillbakablick på samhällskunskapens historia framträder en bilden av ett ämne i 

förändring där ämnes externa mål i vissa tider framstått som mer framträdande på bekostnad 

av ämnets interna mål. I andra tider har förhållandet varit det motsatta men det har alltid 

funnits en upplevd svårighet att förena dessa uppdrag. Ofta är det den rådande 

demokratiteoretiska synen som blir avgörande när det kommer till vilket uppdrag som 

premieras. 
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Vilken demokratisyn som är rådande för ämnet bestämmer vilka centrala begrepp som är 

lämpliga för ämnet. Detta syns inte minst när demokrati föreslås ta rollen som centralt 

begrepp, eftersom Citizen-education traditionen är strakt påverkad av det valdemokratiska 

perspektivet. Detta innebär en preferens för förmedlandet av värden och kunskap om 

befintliga demokratiska institutioner för att skapa aktiva demokratiska medborgare. Den 

snäva demokratiteoretiska synen anses ha som styrka att det resulterar i en realistisk 

målsättningar för ämnet och där en bredare syn på demokratin som företeelse, potentiellt 

leder till en missvisade bild av samhället. 

 

Förslaget om demokrati som samhällskunskapens centrala begrepp har fått kritik, både i form 

av att begreppet har en normativa innebörd men också för att den inte anses kunna placeras 

högst upp i begreppshierarkin och därmed inte ses som ett adekvat verktyg för att uppnå 

ämnets externa mål. 

 

Samhällskunskapsdidaktiker vid Karlstads universitet har tagit fram en utmanare till 

demokrati som ämnets centrala begrepp i form av samhällsbegreppet. Förslaget utgår från en 

ambitionen att ge ämnet ett sammanhållande kitt, utan att behöva tumma på en bred 

demokratiteoretisk syn. Genom att upprätta samhället som ett studie- och analysobjekt som 

med hjälp av ämneskonceptionerna samt enkla och sammansatta begrepp 

från moderdisciplinernas möjliggörs ett samhällsanalytiskt tänkande. Dessa interna mål ska 

fungera som en ramp till de externa målen. 

 

Genom att studera samhällsbegreppets beskaffenhet framträder dess inre dynamiska 

egenskaper. De mest framträdande är det sociologiska spänningsförhållandet mellan aktör 

och struktur samt det relationella förhållandet mellan formellt och informellt. Detta syns 

tydligt i studiens arbetsdefinition av samhälle: "Ett samhälle består av sociala interaktioner 

med formellt och informellt fördelade normer och värden." (Broman, 2015 s. 3). 

 

Begreppets dynamik har lett till stora förhoppningar och tilldelats epitetet 

"poweful knowledge" samt dynamiskt begrepp. Genom att placera detta begrepp i centrum 

under ett lektionstema och sedan pröva det genom en hemtenta, testas begreppets dynamiska 

egenskaper i praktiken.  
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De två föregående avsnitten har lagt grunden för kunskapsläget och redogjort för hur 

samhällskunskapsämnet kan utvecklas didaktiskt. När samhällsbegreppet testas i 

undervisning och i tentamensbedömning, sker detta utifrån en bakgrund av studier och 

vetenskapliga diskussioner som förenas i önskemålet om ett mer enhetligt 

samhällskunskapsämne. 

Samhällsbegreppets beskaffenhet, de enkla och sammansatta begreppen och 

samhällsanalytiskt tänkande har framskjutna roller i denna studie, hur de används i denna 

studie diskuteras under kapitel 3.2 Studiens analysverktyg.  
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3. Metod och urval 

Under våren 2018 planerade och genomförde undertecknad ett lektionstema med en 

sociologisk utgångspunkt som behandlade området individ-grupp-samhälle. Undervisningen 

skedde på en gymnasieskola i en svensk småstad tillsammans med två förstaårsklasser på 

naturvetenskapslinjen. Eleverna beskrevs av lärare på skolan som två typiska klasser med 

relativt studiemotiverade elever, där de flesta hade svensketnisk bakgrund. Deras 

socioekonomiska bakgrund varierade men särskiljde sig inte på något uppenbart sätt. Många 

var vana med att arbeta med begrepp och kunde efter att ha arbetat med dem använda dem i 

sina resonemang. Därför kan resultatet ses som något mer allmängiltigt än enbart för dessa 

klasser, med reservationen att eleverna var studiemotiverade och vana vid att arbeta med 

begrepp. Denna studie ska framförallt ses som ett bidrag till den ämnesdidaktiska 

diskussionen.  

Lektionstemat resulterade i en hemskrivningstentamen eleverna fick skriva i slutet av 

kursen.4 Kursen var samhällskunskap 1b och undervisningen syftade till att eleverna skulle 

tillägna sig följande:  

1. Kunskaper om hur olika sociala förhållanden påverkar och påverkas av individer, 

grupper och samhällsstrukturer. 

2. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med 

hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder (Skolverket, 

2011 s. 150) 

Lektionerna utgick från en begreppsbaserad undervisning med ett identiskt upplägg i båda 

klasserna. Läraren (undertecknad) konstruerade tillsammans med eleverna utvalda begrepp 

med anknytning till ämnesområdet i olika situationer5. Lektionerna genomfördes med en 

utgångspunkt i en didaktisk modell, med ursprung i den sociokulturella traditionen (Arevik 

och Hartzell 2009 s. 129). Eleverna fick på varierande sätt behandla de utvalda begreppen 

och placera dem i kontexter. Det skriftliga materialet som producerats under lektionerna 

samlades på en klassgemensam internetplattform där eleverna kunde ta inspiration av 

varandra beträffande hur resonemang kring begreppen kunde göras.  

                                                           
4Området behandlades under en period av totalt sexveckor där sista veckans lektionstid var ämnad åt 
tentamen skrivande.  
5Samtliga begrepp kan på något sätt kopplas till den sociologiska ämnestraditionen dessa var: Identitet, 
samhällsförändring, samhälle, ididentitetsskapande, senmodernt samhälle, normreglerat liv, preferensreglerat 
liv, individualism, kollektivism, gemenskap, utanförskap, grupptillbehörighet, symboler, ritualer, humanistiska 
värden, hedonistiska värden, segregation, socialisation, genus, handlingsutrymme 
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Hemtentamen skrevs under en period på två veckor och maxantalet sidor sattes efter 

konsultation med lärarhandledaren till två. Uppgiften bestod av att eleverna utifrån 

samhällsvetenskaplig kausalitet skulle analysera hur konflikter och överenskommelser 

representerades i en kort spelfilm, där samhällsproblem kopplat till internetanvändande 

behandlas (se bilaga 1). Eleverna skulle samtidigt relatera detta till området individ, grupp 

och samhälle, där de uppmanades att ta hjälp av de begrepp som behandlats under temats 

gång. Samhällsbegreppet nämndes inte explicit, utan fanns med tillsammans med samtliga 

andra begreppen som hjälpmedel för eleverna, för att tydligare kunna avgöra hur de använder 

sig av begreppet som ett självvalt hjälpmedel. Att inte specifikt fråga efter samhällsbegreppet 

i undersökningen ligger i linje med den kvalitativa forskningstraditionen om att använda 

öppna frågor (Bryman, 2011 s. 366).  

Studien utgår från ett tolkningsperspektiv kallad interpretativism där förståelse och tolkning 

av insamlad empirisk data står i förgrunden (Bryman, 2011 s. 32). Kunskapssynen för detta 

angreppsätt är hermeneutisk, där studiet av människan avskiljs från det naturvetenskapliga 

studiet, då människan inte är lagbunden på samma sätt och detta måste tas i beaktning när 

människan står som studieobjekt.  

Beträffande det ontologiska perspektivet har denna studie en konstruktivistisk syn på hur 

omvärlden är beskaffad. Studiens kategorier är skapade utifrån sociala interaktioner, där 

kunskapen tillkommer vid dessa sociala interaktioner och kan därför inte betraktas som 

statiska (Bryman, 2011 s. 36).  

Studien bygger på 39 elevers tentamensskrivningar, vilket resulterade i cirka 100 sidor text. 

Enskilda elever kommer representeras anonymt genom en kombination av bokstäver och 

siffror, exempelvis A5 och B14.  

Kategorierna, sättet eleverna använder samhällebegreppet och hur detta kan relateras till 

begreppets spännvidd utgår från undertecknads tolkningar av den empiri som samlats in. 

Metoden har vissa likheter med det som kallas för grounded theory, vilket utgår från att 

forskaren kodar innehåller genom att välja ut de begrepp som skulle kunna vara av vikt för 

studien (Bryman, 2011 s. 514ff). Begreppen prövas och jämförs med varandra, vilket 

möjliggör för en kategorisering med distinkta egenskaper. Dessa ligger på en abstrakt högre 

nivå och kan sägas representera något i verkligheten, utöver det studerade objektet. Utifrån 

grounded theory ligger målet vid att uppbringa en formell teori som kan tillämpas på flera 
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olika områden, något som kräver olika typer av datainsamlingar (Bryman, 2011 s. 518). 

Därför behövs fler studier av annan sort för att uppfylla detta mål.  

Denna studie använder sig av kodning i form av elevers användande av enkla och 

sammansatta begrepp i anslutning till att samhällsbegreppet används.   

3.1 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra etiska aspekter en forskare bör ta hänsyn till om studien 

ska kunna betraktas som hemmahörande inom god forskningsetisk tradition 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren informerar om studiens 

syfte till de berörda. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att besluta om sin 

medverkan i studien. Konfidentiellskravet innebär att den information som samlas in, inte ska 

komma någon obehörig till del. Nyttjandekravet syftar till att den insamlande informationen 

enbart används för forskningsmässiga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7ff).  

Eleverna i denna studie blev informerade om studien och dess syfte, de fick muntligt 

godkänna om de ville deltaga. Eftersom att alla deltagare var över 14 år gamla och innehållet 

i studien inte kan betraktas som av känslig karaktär efterfrågades inte vårdnadshavarnas 

underskrifter. Vidare garanterades de anonymitet och att materialet enbart skulle användas 

inom ramen för studien.  

3.2 Studien analysverktyg 

Enkla och sammansatta begrepp kan vara en möjlighet för att åstadkomma ett analytisk 

tänkande inom samhällskunskapsämnet. Därför är det relevant att studera hur elever använt 

sig av dessa begrepp för att analysera ett studieobjekt, som samhälle. Blanck och Lödén 

(2017 s. 38) har skapat den nedanstående hierarkiska modellen, där samhälle och 

samhällsanalytiskt tänkande står i centrum. Genom att undersöka hur elever i sina tentamen 

använt sig av enkla och sammansatta begrepp i direkt anknytning till samhällsbegreppets 

delar synliggörs förhoppningsvis ett mönster av samhällsanalytiskt tänkande.  
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Som modellen visar ligger samhällsanalytiskt tänkande precis under samhälle i den 

hierarkiska modellen. Det samhällsanalytiska tänkandet blir då en förutsättning för att på ett 

relevant sätt kunna analysera studieobjektet samhälle. Denna studie utgår från 

sociologigrenen, där studiet av samhället går via sociala relationer och processer. Ett viktigt 

syfte med samhällsbegreppet är att det ska fungera som ett sammanhållande kitt mellan 

ämnets olika delar (se exempelvis Broman 2015). Därför är det viktigt att undersöka om 

studieobjektet samhälle från ett sociologiskt perspektiv kan länkas samman med andra delar 

av ämnet som statsvetenskap, nationalekonomi och rättsvetenskap.  

När samhället studerats utifrån ämnets samtliga perspektiv skapas förhoppningsvis 

förutsättningar för samhällsengagemang, något som emellertid har tonats ner i modellen 

eftersom att strävan efter detta externa mål är något som anses vara positivt men ligger inte 

som ämnets primära mål (Blanck och Lödén, 2017s. 34). Detta är något undertecknad anser 

kan appliceras på den hemtentamen inom individ-grupp- samhälle eleverna skrev. Eftersom 

de ombads att analysera ett filmklipps sociala relationer och processer möjliggjorde detta  att 
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inta rollen som den reflekterande åskådaren. Ger de uttryck för personligt 

samhällsengagemang kan detta ses som något positivt, samtidigt som det inte är uppgiftens 

primära mål. 

Samhällsbegreppets språkliga utformning ligger enligt min uppfattning relativt långt ifrån hur 

elever i årskurs ett på gymnasiet uttrycker sig i text. Därför menar jag att det är osannolikt att 

elever i text skulle använda sig av begreppets beståndsdelar, utan att ha just 

samhällsbegreppet i åtanke. Eleverna behöver med andra ord inte uttryckligen skriva att de 

använt sig av samhällsbegreppet, utan det avgörs genom deras språkbruk. Ett sådant 

angreppsätt är kännetecknande för en studie med ett målstyrt urval (Bryman, 2011 s. 350).  

Analysen kommer att utgår från hur elever använder sig av begreppens delar i förhållande till 

sitt resonerande, där gemensamma drag bildar studiens kategorier. Kategorierna kommer 

sedan att relateras tillbaka till förslaget om ämnets interna mål, samhällsbegreppet och dess 

beskaffenhet. Detta i syfte att kunna avgöra om samhällsbegreppet "Ett samhälle består av 

sociala interaktioner med formellt och informellt fördelade normer och värden" (Broman, 

2015 s. 3) har potential att fylla platsen som ämnets centrala begrepp. 

Kategorierna utgår från att studiens analysverktyg har applicerats på den empiri som eleverna 

producerat. De är indelade genom olika ansatser som eleverna använt sig av då 

samhällsbegreppets delar behandlats. Exempelvis resonerar eleverna i kategori ett om normer 

som något påtvingande för individen, vilket ger kategorin sin egenskap. Kategori tre 

beskriver en annan ingång eleverna tagit vid användandet av samhällsbegreppet, individen 

som normbrytare. Dessa kategorier har distinkt olika egenskaper men utgår från att elever på 

något sätt brukat samhällsbegreppet i sina texter. Denna premissen gäller för samtliga 

kategorier och är utgångspunkten för kategoriindelningen. Med hjälp av dessa kategorier 

kommer studiens frågeställningar att besvaras. När delar av samhällsbegreppet explicit 

används i elevexempel, kommer dessa att markeras med kursiv stil. Enkla begrepp som 

elever använt sig av för när de använt samhällsbegreppet markeras i elevexemplen med fet 

stil.   

Exempel: Elev B8 "Han trotsar de informella normerna om humor som vi har i samhället, 

vissa saker har bara blivit inte okej att skoja om, ex cancer. På så sätt är han en 

”normbrytare”, men inte en positiv sådan i detta fall." 
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Här markeras det enkla begreppet trotsar med fet stil. Samhällsbegreppets del informella 

normerna markeras med kursiv stil. Genom att individen trotsar de informella normerna blir 

personen en normbrytare. Kategorin döps således till namnet individen som normbrytare.   
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4. Resultat och analys 

4.1 Kategorier 

I denna del kommer sex kategorier som beskriver hur elever har använt sig av 

samhällsbegreppet i hemtentamen att presenteras.  

4.1.1 Kategori 1: Normer som begränsande för individen och grupper 

Enkla begrepp: åsikter, internet, möter, man, socialt klimat, Instagram, sociala media, 

förväntningar, engagera, press, kraft, psykisk ohälsa, ångest, grupp, överenskommelser, 

missförstånd, skämta, stämning, kroppsspråk, prefekt fasad, snapchat, vänner, bloggar, 

modevärden, stress, otillräcklighet, lycka, framgång, avundsjuka, riktiga livet, försköna, hat, 

kommentarer, Sverige, heterosexuell, anonym, youtube, symbol, sexism, objekt 

Sammansatta begrepp: Individualism, ideologier, feminism, HBTQ-frågor, Genusnormer, 

makt, handlingsutrymme, senmodernt samhälle  

Samhällsbegreppet: Informell norm, formella normer  

Denna kategori beskriver hur eleverna har använt sig av delar av samhällsbegreppet och 

tillsammans med enkla och sammansatta begrepp fört ett resonemang kring hur normer 

verkar begränsande för individer och grupper. Fokus läggs ofta på ord som på något sätt 

beskriver påtryckningar, ofta med negativa resultat för individen. 

Exempel på dessa är: press, förväntningar, hat, ska och avundsjuka.  

Andra beskriver idealbilder som i viss mån anses ouppnåeliga för individen. Exempel på 

dessa är perfekt fasad, modevärlden, lycka, försköna. 

En tredje indelning är resultatet av pressen och idealbilderna. Exempel på dessa är: psykisk 

ohälsa, ångest, stress, otillräcklighet. 

Som förklaringsmodeller till påtryckningarna och idealbilderna använde sig eleverna av 

sammansatta begrepp. Exempelvis individualism, makt, handlingsutrymme, senmodernt 

samhälle. 

Samhällsbegreppet i form av informella normer fungerade ofta som en förklaringsmodell till 

beteendet på sociala medier.  
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Exempel: Elev B2 "Det finns en informell norm som säger att man inte ska säga att man har 

fel, särskilt inte som man, och det här kan vara en orsak till att Morgan väljer att rikta sig mot 

Millan istället för att “erkänna sig besegrad”."  

4.1.2 Kategori 2: Samhällsförändring och nya normer leder till nya möjligheter för 

individer och grupper 

Enkla begrepp: Kampanj, #Metoo, uppmärksamma, individ, påverkan, anpassa, agerande, 

nätet, hot, våga, verkligheten, hårdare, offentlig, orättvist, internet, sociala gester, klimat, lär 

sig  

Sammansatta begrepp: jämställt samhälle, rättigheter 

Samhällsbegreppet: informella normer 

Denna kategori beskriver hur eleverna använder samhällsbegreppets delar för att visa på 

förändring för individer och grupper vilket ger nya möjligheter, på gott och på ont. Ett sätt 

eleverna behandlade detta var genom att uppmärksamma kampanjer som #Metoo som en 

möjlig samhällsförändring.  

Exempel på enkla begrepp: påverkan, anpassa, agerande. 

 

Sammansatta begrepp och samhällsbegreppet användes som förklaringsmodell till 

samhällsförändringen.  

Exempel: Elev B6 "Just för att dessa kampanjer (#Metoo) har blivit så stora och 

uppmärksammade har nya normer skapats som individen måste anpassa sig till. Det har 

främst tillkommit informella normer som jag anser har störst påverkan på agerandet mot 

andra individer och grupper hos en individ. Detta har ledet till ett mera jämställt tänkande och 

ett mer jämställt samhälle."  

En annan inriktning elever tog var att använda samhällsbegreppet för att beskriva hur livet på 

sociala medier ger upphov till nya möjlighet för interaktion, vilket i sin tur leder till nya 

problem. 

Exempel på enkla begrepp: hot, våga, hårdare, offentlig.  

Exempel: Elev B 8 "Sen har det tyvärr blivit en informell norm på nätet, att folk har rätt att 

kasta ut fula ord och hot, som man inte skulle våga yttra i verkligheten. Det har blivit ”okej” 

att vara hårdare där och man ska kunna ta det. Millan tvingas genomlida det, för hon själv 
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valt att bli offentlig och yttra sig samhället, vilket är orättvist då det endast är hennes 

rättigheter.".  

4.1.3 Kategori 3 Individen som normbrytare 

Enkla begrepp: Trotsa, vad är okej, okänsligt, överenskommelser, reaktioner, utanförskap, 

följa strömmen, utanför, anpassa, offentliggör, åsikter, kränkningar, samtycke, 

uppmärksamhet, våga, pris, trollande, attraktion, drama, kontroversiell 

Sammansatta begrepp: Normbrytare, status, handlingsutrymme 

Samhällsbegreppet: Informella normer. 

Denna kategori bygger på elevers argumentation om individen som normbrytare när de 

använt delar av samhällsbegreppet. Eleverna använde enkla begrepp för att förtydliga att 

individen gick mot strömmen och bröt normer.    

Exempel på dessa enkla begrepp: trotsa, våga, trollande.  

Dessa sorteras in under det sammansatta begreppet normbrytare och gruppmentalitet och 

förklaras med hjälp av samhällsbegreppet.  

Exempel: Elev B8 "Han trotsar de informella normerna om humor som vi har i samhället, 

vissa saker har bara blivit inte okej att skoja om, ex cancer. På så sätt är han en 

”normbrytare”, men inte en positiv sådan i detta fall."  

Att vara normbrytare får även en konsekvenser, något eleverna markerar med enkla begrepp. 

Exempel på dessa: okänslig, reaktioner, utanförskap, kränkningar, uppmärksamhet, 

attraktion, drama, intressant.  

Sammansatta begrepp som används för att sortera in dessa begrepp är status, gruppmentalitet 

och handlingsutrymme.  

Detta kommer till uttryck i följande exempel: Elev B3 "Morgan blir blockerad, när 

offentliggör han sina åsikter och kränkningar om Millan. När får han samtycke av vissa men 

några håller inte alls med. Han får mer uppmärksamhet och mer status, men allt har ett pris 

och han får kränkningar tillbaka. Detta gör så att han helt plötsligt har blivit en 

intressantare person just för att han vågar säga saker som vissa andra inte hade sagt, det är 

en informell norm att vi inte säger det vi inte gillar med en person t.ex “shit vilken ful tröja du 

har på dig” det är något vi inte gör i vårtsamhälle." 
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4.1.4 Kategori 4 Gränsdragning mellan formella och informella normer. Social 

acceptans kontra landets lagar 

Enkla begrepp: Mörk humor, opassande, skämt, grovt, reagerar, kränka, gränsen, 

överenskommelse, åsikt, förtal, uppfattning, bestämmelse, personligt, tekniska hjälpmedel, 

sociala egenskaper, rätt och fel.  

Sammansatta begrepp: Yttrandefrihet, hets mot folkgrupp, normreglerat, preferensreglerat 

liv, senmodernt samhälle 

Samhällsbegreppet: Formell norm, informell norm 

Denna kategori bygger på hur elever tagit hjälp av samhällsbegreppet för att diskutera var 

gränsen går då något opassande formaliseras och istället blir olagligt. Förmågan att uppfatta 

denna gränsdragning diskuteras även.  

Enkla begrepp som kommer till uttryck i exemplen; Gränsen, uppfattar, stöter på, rätt och fel 

Exempel: Elev B3 "Det var i alla fall detta Millan försökte göra genom att stoppa Morgans 

mörka humor och opassande skämt. Morgan menar att man får skämta om vad man vill, och 

enligt yttrandefriheten, en formell norm, får man det. Men grova skämt går också ofta utanför 

vissa informella normer, vilket leder till att många reagerar. Det är lätt att ta illa upp och bli 

kränkt, och man får ju faktiskt inte kränka någon enligt Sveriges lagar. Men vart går 

gränsen?".  

Elever har även använt sig av samhällsbegreppet för att peka på hur det rådande 

samhällstillståndet kan få en påverkan på individens förmåga att uppfatta gränsdragningen 

mellan formellt och informellt.  

Exempel: Elev B6 "Dessa faktorer visar att vårt samhälle är till en vis del norm reglerat men 

skulle även vilja påstå att Sverige är ett land där individerna i samhället lever ett väldigt 

preferens reglerat liv på så sätt att man håller sig för sig själv och tänker mest på sitt egna liv. 

Detta tror jag är följd av att vi lever i det ett senmordernt samhälle vilket gör att man kan göra 

det mesta med hjälp av tekniska hjälpmedel vilket har skapat en miljö där de sociala 

egenskaperna blir mindre användbara. Detta kan i sin tur leda till att man inte uppfattar de 

informella normerna men också samhällets normer då man undviker att stöta på dem. Detta 

gör att man kan förlora kunskap om rätt och fel." 
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4.1.5 Kategori 5 Orsaksförklaring till konflikt kopplat till värden 

Enkla begrepp: Sociala medier, stöttning, uppskattning, sociala relationer, ensam, liv, tröst, 

utlopp, hat, internet, åsikter, möjligheter, plattform, spelrum, engagemang, rasism, nazism, 

främlingsfientlighet, hot, utsatta, trycka ner, anhängare, mobbare, våga, populär, osäker, 

avundsjuka, negativ, irritation, konflikt, uppväxt, stöd, anonym, egocentrisk, ideal, offensiva, 

lättkränkt, samspel  

Sammansatta begrepp: Normreglerat liv, humanistiska värden, människors lika värde, 

hedonistiska värden, preferensreglerat liv, individualism,  

Samhällsbegreppet: Värden och värderingar 

Denna kategori beskriver hur elever med hjälp av värdedelen av samhällsbegreppet diskuterar 

orsaken till konflikten i deras uppgift. En del elever lägger i sin förklaringsmodell en tyngd 

på bakomliggande strukturella faktorer. 

Enkla begrepp exemplifierar detta: Internetet gjort, samhälle som skapar, tvingar fram idealet, 

utan att ens fungera, alla känner ett behov.   

Exempel: Elev A2 "Mobbare mår ofta dåligt, och genom att trycka ner andra och se deras 

brister tror de att de själva kan må bättre. Tyvärr har internetet gjort det lättare för sådana 

personer att bara kunna slänga ur sig onödiga saker, som de egentligen inte hade vågat om de 

träffat personen i verkligheten. Innerst inne tror jag att vi alla stöttar de humanistiska värdena 

så som alla människors lika värde, men att de hedonistiska värdena tar över lite för mycket 

ibland, då folk blir avundsjuka på varandra och försöker trycka ner varandra istället." 

Elev B8 "Orsaken till konflikten som beror på hans egocentriska syn på livet, visar tydligt att 

det inte funkar då allt slutar upp med ett stort kaos. Men allt ska inte skyllas på honom, då det 

är delvis samhället som har skapat problemen själv. Då vi idag lever i ett mer självcentrerat 

samhälle, som skapar dessa individer och tvingar fram idealet att vara individualistisk. När 

vi idag pressas att göra allt för att nå toppen, utan att ens fundera på vem vi skadar. Där alla 

känner ett behov av att synas, höras och vara bäst, är det inte konstigt att vi har blivit så 

offensiva och lättkränkta. Vi har kommit längre ifrån våra humanistiska värden och mot de 

hedonistiska."  

Andra pekar på aktörens roll som mer drivande i konflikten. Där sätts individen i centrum 

som drivande bakom konfliken, strukturella orsaker som potentiellt kan ligga bakom denna 

drivkraft nämns inte.   
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Enkla begrepp exemplifierar detta: Växer, uppmärksamhet, eget, skräddarsytt 

Elev A13 "Morgan fortsätter med sina både rasistiska och sexistiska åsikter och får nu mer 

och mer uppmärksamhet från andra. Jag relaterar till hedonistiska värden, för morgan växer 

när han får uppmärksamhet och blir populär. Han växer genom att trycka ner andra 

personer. Han får mer och mer anhängare men speciellt en. Det var en kille i gruppen som 

också kände sig osäker och följer normer. Han har alltså mer av ett norm reglerat liv, när 

morgan får uppmärksamhet för sina värderingar följer han därför med ändå om han inte 

tycker så egentligen." 

Elev B16 "Millan på något sätt mer ägnar sig åt att försöka idiotförklara Morgan på baser 

som enligt mig grundar sig på att Morgan inte är en del av det normreglerade livet utan 

istället lever ett eget skräddarsytt prefensreglerat liv där hans värderingar och åsikter skapar 

meningsskiljaktigheter mellan de båda personerna, där det enligt mig tydligt framgår att 

Millans egna intressen är ekvivalenta med det Normreglerade samhällets ideal." 

4.1.6 Kategori 6 Förslag på normativa värden 

Enkla begrepp: Våga, kränka, hat, syfte, sociala medier, plattform, bekräftelse, jämförelse, 

klaga, hjälpa, medier, kraft, positiv skillnad, välkomnande, inspirera, individer, relationer, 

internet, balans, vardag, kommunicera, acceptera, åsikt, grupp, samarbeta, problem, 

avtrubbad, medmänsklighet, självkänsla, sträva, tillhöra 

Sammansatta begrepp: Identitet, diskriminera, hedonistiska värden, makt, livsvillkor, 

gemenskap, utanförskap, samhälleliga konsekvenser, individualistiskt samhälle, jämställdhet, 

rättigheter 

Samhällsbegreppet: Värden och värderingar.  

Denna kategori baserar sig på hur elever använder sig av samhällsbegreppet när de diskuterar 

vilka värden samhället bör vila på. Flera av elevernas resonemang ger uttryck för delar av 

samhällskunskapens externa mål som meborgarskapsämne.  

Enkla begrepp som exemplifierar detta: Sträva, lösa, tillhöra, gemenskap, förbättrad, lära oss, 

målet, medmänskliga, hjälpsamma, sprida 

Exempel: Elev B5 "Den låga självkänslan och det låga självförtroendet som tyvärr många har 

idag tror jag är den största boven om man relaterar till Sverige men också många andra delar 

av världen. För att lösa detta problemet skulle man kunna försöka lära ut humanistiska 
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värden i samhället och sträva efter att alla ska försöka följa dessa. En annan tanke är att 

försöka socialisera även jordens men främst Sveriges individer då vi håller oss väldigt 

mycket för oss själva. Att tillhöra något större och känna gemenskap är något jag starkt 

kopplar till glädje och förbättrad även självkänsla."  

En annan elev ger samhällets humanistiska värden en existentiell betydelse.  

Exempel: Elev B 3 "Internet kommer ju inte försvinna, utan snarare ta större och större plats i 

vårt samhälle, så på något sätt måste vi lära oss att all moral och etik gäller där också. Annars 

finns det risk för att kommande generationer trubbas av, vänjer sig och lär sig att det är så 

man behandlar människor. Och är inte målet att samhället ska styras av humanistiska värden, 

och att alla ska sträva efter att vara goda, medmänskliga och hjälpsamma? Vad är 

meningen med livet om inte att försöka vara så glad och sprida så mycket glädje som 

möjligt? Det var i alla fall detta Millan försökte göra genom att stoppa Morgans mörka humor 

och opassande skämt." 

Det förekom andra sätt att referera till samhällsbegreppet, exempelvis använde sig ett par 

elever av begreppets del "sociala interaktioner" men inte tillräckligt för att skapa en kategori 

av det. Kategorierna visar även hur eleverna använt sig av både enkla begrepp och 

sammansatta begrepp, som tillsammans med samhällsbegreppet ger resonemang om hur 

normer påverkar grupper och individer men också hur nya normer tillkommer och hur 

individer bryter mot rådande normer.  
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4.2 Slutsatser 

Detta avsnitt syftar till att besvara studiens frågeställningar genom en analys av de sex 

kategorierna. 

Hur använder sig elever i två gymnasieklassettor på naturvetenskapslinjen av 

begreppet samhälle i en hemtentamen inom det sociologiska området individ-grupp-

samhälle?  

De sex kategorierna visar hur elever i sin analys på ett brett och varierande sätt använt sig av 

samhällsbegreppet. Den första kategorin beskriver hur elever resonerar kring normer som 

påverkande kraft på individen och gruppen. Den andra kategorin beskriver hur händelser och 

nya teknologiska möjligheter ger nya normer som individen och gruppen behöver förhålla sig 

till. Några normer pekas ut som positiva, som exempelvis ett mer jämställt samhälle, andra 

framhålls som negativa genom exempelvis ett diskussionsklimat som blivit mer vulgärt. Den 

tredje kategorin lyfter fram individens handlingsförmåga gentemot samhällsnormerna. Detta 

kopplas ihop med olika epitet för mod men framhålls ofta som kostsamt för normbrytaren då 

det bryter mot en upplevd social acceptans. Motsatsen kommer också till uttryck, detta när 

den normkritiska individens mod resulterar i status och uppmärksamhet. Kategori fyra 

beskriver elevers resonemang kring gränsdragning mellan det opassande och det olagliga, var 

denna gräns går, var den bör gå och vilka möjligheter eller begränsningar dagens 

samhällstillstånd ger upphov till beträffande denna gränsdragningen.  

Kategori fem beskriver hur elever har använt sig av samhällsbegreppets beskrivning av 

värden för att peka ut orsaker till uppgiftens konflikter. Här syns en tydlig vattendelare där 

vissa elever menar att samhällstukturer fördelar de värden som står till grund för konflikterna. 

Andra menar att värdena utgår från individen där aktörens livsstil, mål och värderingar ligger 

som grund för konflikten. Den sista kategorin, kategori sex beskriver hur elever pekar på 

värden som förutsättningar för en dräglig samexistens i samhället. Där framhålls framförallt 

en önskan om att humanistiska värden ska fördelas genom exempelvis socialisation. De 

humanistiska värdena placeras inte bara som ett grundfundament för vårt samhälle, utan 

också för vår existens.  

På vilket sätt kan elevernas användning av samhällsbegreppet relateras till begreppets 

beskaffenhet? 

Genom att använda sig av samhällsbegreppet kommer eleverna in på resonemang om 

samhällets beskaffenhet, där elever i framförallt kategori ett och delvis i kategori fem pekar 



35 
 

på samhället som något holistiskt och strukturellt. Denna utgångspunkt för maktpåverkan på 

individer och grupper stämmer bra överens med Durkheims syn på samhället, vilket i sin tur 

ligger som ena delen i det sociologiska spänningsfält samhällsbegreppet är uppbyggd från (se 

avsnitt 2.2.9 Samhällsbegreppets beskaffenhet). Ett exempel är Elev B2 som beskriver att det 

finns strukturer knutna till genus vilket förhindrar ett visst beteende och istället tvingar fram 

ett annat beteende,  i detta sammanhang spelar aktören en mindre roll.  

Ett annat elevexempel som utgår från detta perspektiv på samhället är Elev B8 som utgår från 

samhällsstrukturen som närmast deterministisk, där aktören pressas och tvingas fram till en 

självcentrerad livsstil, med en begränsad möjlighet till självreflektion och handlingsfrihet.  

Den andra delen i detta spänningsfält utgår från Webers syn på samhällets beskaffenhet som 

summan av individers handlande, vilket ger aktören ett stort inflytande över sina handlingar. 

Detta perspektiv kommer tydligast till uttryck i kategorierna tre och delvis i kategori fem. 

Som exempel pekar Elev B8 på aktören som någon med handlingskraft och någon som bryter 

normer. Förklaringen baseras på förmåga att bryta informella normer där aktörens vilja lyfts, 

snarare än strukturella faktorer.  

Ett annat elevexempel är Elev A13 som lyfter fram aktörens personliga vinning i form av 

hedonistiska värden som anledning till konflikten. Någon strukturell förklaringsmodell 

bortom detta ges inte och därför bör det betraktas utifrån ett aktörsperspektiv.  

Samhällsbegreppet utgår inte bara från ett spänningsfält som står i dikotomi till varandra, 

utan också en relationell del där makro möter mikro och där det dynamiska möter det statiska, 

detta har beskrivits som essentiellt för att kunna förstå samhället. Även om temaområdet 

utgick från ett sociologiskt mikroperspektiv resonerade ändå elever med hjälp av 

samhällsbegreppet kring relationen mellan det formella och informella, vilket beskrevs i 

kategori fyra. Där resonerade Elev B3 kring var gränsen mellan ett opassande skämt och en 

lagöverträdande kränkning går.  

4.2.1 Sammanfattning 

Samhällsbegreppets användning kom i denna tentamen att användas för att beskriva hur 

samhällets förväntningar i form av normer påverkar oss, samtidigt som vi tillsammans kan 

påverka dem. Samhällsförändringar skapar nya normer och därmed nya förutsättningar för 

individen. Att kunna resonera kring var gränsen mellan det opassande och det lagbrytande 

visar sig innefatta en av begreppets sidor. Värden och dess betydelse tar sin kausala 
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utgångspunkt i antingen ett aktörs- eller ett strukturperspektiv och anses ligga som 

grundfundament för ett fungerande samhälle.    
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet, studiens genomförande och potentiella utsikter för 

framtida studier inom detta område.  

Studien har visat hur elever använt sig av samhällsbegreppet för att analysera sociologiska 

processer i en hemtentamen. Detta resulterade i sex kategorier som tydligt påvisar begreppets 

dynamik och därmed uppfyller kraven på ett centralt begrepp som Blanck och Lödén (2017 s. 

43) har. Det dynamiska sätt begreppet använts på kan relateras tillbaka till begreppets 

beskaffenhet, som innefattar både Durkheims strukturperspektiv och Webers 

aktörsperspektiv. Det relationella förhållandet mellan det formella och statiska och det 

informella och levande är något som Schüllerqvist och Karlsson (2015s. 6-7) beskriver som 

en central del i begreppets beskaffenhet. Begreppet fungerade således som ett verktyg för att 

möjliggöra resonemang om abstrakta samhällsperspektiv hos elever. I sin analys har eleverna 

visat förtrogenhet mot de enkla och sammansatta begrepp och därmed använt sig av ett 

samhällsanalytiskt tänkande, något som stärker relevansen hos den modell Blanck och Lödén 

(2017 s. 38) skapat för att placera begreppsparet samhälle och samhällsanalytiskt tänkande 

som ämnets centrala delar (se figur 1).  

Då ett av målen med samhällsbegreppet var att fungera som ämnets "sammanhållande kitt" 

(se Broman, 2015 s. 1), var temaområdet individ-grupp-samhälle lämpligt eftersom 

möjligheter uppkom att länka samman aktuellt ämnesområde till andra med hjälp av 

samhällsbegreppet. Detta kom till uttryck genom resonemang om vilka värden ett 

välfungerande samhälle bör bygga på i form av humanistiska värden. Utifrån en bred 

demokratiteoretisk syn kan demokrati vara ett levnadsätt där de värden som 

samhällsbegreppet ger uttryck för potentiellt kan fungera som en brygga till demokrati som 

funktion och det statsvetenskapliga ämnesområdet. Möjligheter till ämnessammanfogning 

syns också då gränsdragningen mellan det informella och det formella diskuterades. Dessa 

resonemang utgick från var det opassande slutar och det olagliga börjar, något som potentiellt 

kan vara en brygga till ämnets kriminologiska områden. Det är genom bryggor som dessa, 

samhällsbegreppets fulla potential som ämnets centrala begrepp kan komma till stånd. Vilket 

skulle kunna bidra med att frångå bilden av ett momentbaserat ämne, vilket förmedlas av 

bland annat Karlsson ( 2011). Vidare fyller samhällsbegreppet, genom den påvisade 

dynamiken, en potentiell roll som den centrala delen i andra ordningens kunskap, något 

Sandahl (2011) menar saknas.  
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Sociologins inom samhällskunskap har haft en tillbakadragen roll, vilket syns hos bland annat 

Bernmark-Ottosson  (2009), Karlefjärd (2011) och Odenstad (2010) möjligtvis kan ett 

sammanbindande begrepp som samhällsbegreppet lyfta ämnets sociologiska del, inte minst 

med tanke på begreppets relationella beskaffenhet, mellan det formella och informella. 

Samhällskunskap som analysämne har traditionellt varit vigd åt ämnets ekonomiska delar, 

något som möjligtvis kan luckras upp med de möjligheter didaktiska verktyg som 

samhällsbegreppet erbjuder.  

Metoden att planera ett lektionstema som sedan genomfördes och testades genom en 

hemtentamen upplevs ha fungerat väl. Eftersom målet från början var att testa 

samhällsbegreppet i undervisning samt ifall elever skulle använda sig av de i sin analys, 

bedöms resultatet som lyckat. Kanske framförallt då studiens syftet var att undersöka hur 

samhällsbegreppet kunde ta sig uttryck då elever brukade det och gör därför inget anspråk på 

hur den genomsnittlige eleven i studien använde sig av begreppet. Studiens mål var att bidra 

med ett inlägg till den pågående samhällskunskapsdidaktiska diskussionen genom att testa ett 

potentiellt centralt begrepp för ämnet och det har studien lyckats med.  

Att analysverktyget redan från början var anpassat för samhällsbegrepp och inte behövde 

ändras var lyckat för studien, då resultaten smärtfritt kunde relateras tillbaka till de 

ämnesvetenskapliga resonemangen. Där framträdde de enkla och de sammansatta begreppen 

som speciellt hjälpsamma för att ge kategorierna sin karakteristiska egenskaper. Elevernas 

sätt att använda vissa enkla begrepp för att stötta och belysa de sammansatta begreppen i 

denna studie kan potentiellt innefatta didaktiska möjligheter denna studie inte behandlar. 

Detta kan förhoppningsvis leda till att nya utvecklingsområden tar form.  

5.1 I backspegeln 

Att fullt ut kunna nyttja och använda sig av ett begrepp som ligger på en hög abstraktionsnivå 

är enligt min erfarenhet svårt. Beträffande den arbetsdefinition av samhällsbegreppet jag 

använt mig av upptäcker jag fortfarande, efter att ha arbetat med det i tre år, nya perspektiv 

eller sätt som begreppet kan tolkas på. Att den kan verka otillgängligt och "flummig" för 

eleverna är inte heller långsökt. När jag genom undervisning lade grunden för denna studie 

var de enkla och sammansatta begreppen till stor hjälp. Med hjälp av dem kan det abstrakta 

begreppsverktyget i etapper transformeras och med tanke på hur eleverna senare kom att 

bruka samhällsbegreppet var det värt samtliga timmars grubblande kring hur en sådan 

transformering skulle gå till.  
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Beträffande demokrati utgick denna från de värden som håller en grupp samman. Demokratin 

behandlades således inte som en beslutsprocess, utan som ett synsätt på mänsklig samvaro. 

Utifrån denna ansats finns enligt mig potential att bygga på med demokratiteori, där mikro 

möter makro, där det informella möter det formella. Förhoppningsvis kan en sådan ingång ge 

en bredare syn på demokrati hos elever, där deltagardemokrati och deliberativ demokrati gör 

valdemokratin sällskap. Eftersom att samhället placeras i centrum som ett analys/studieobjekt 

kan flera olika demokratiteorier tillämpas utan att ämnets inre mål riskeras, detta står i 

kontrast till när demokrati står som ämnets centrala begrepp, vilket tenderar att ge en smalare 

definition av begreppet.  

Begreppen aktör och struktur nämndes aldrig under lektionstillfällena, när eleverna sedan 

använde sig av samhällsbegreppet (vilket innefattar spännvidden mellan dessa perspektiv) 

syntes resonemang som kunde hänföras till att samhällets normer och värden är sprungna ur 

antingen aktörer eller ur strukturer. Detta öppnar upp för ett mer explicit resonemang kring 

hur relationen mellan aktör/struktur och samhällsbegreppet kan se ut i klassrummet. 

Kategorierna kan potentiellt inspirera till förklaringsmodeller på de sociala processerna ett 

samhälle består av och leda till nya uppslag på lektioner.  

Slutligen återgår vi till utgångspunkten gällande att samhällskunskapsämnet befinner sig i 

kris. Huruvida ämnet verkligen befinner sig i kris kan diskuteras men utifrån den upplevda 

krisen och efterfrågan på didaktiska verktyg för ämnet är min uppfattning att 

samhällsbegreppet fyller många av de behov som efterfrågats. Inte minst för att motverka 

problematiken kring ämnet som momentindelad med en stark ämnestradition. 

Samhällskunskap som analysämne behöver inte vara vikt åt ekonomidelen utan den 

sociologiska delen av ämnet kan också fylla den funktionen. Möjligtvis bidrar ett begrepp 

som samhälle till att samhällsproblem kan studeras tematiskt, där flera av 

samhällskunskapens bakomliggande discipliner bidrar till en mer nyanserad helhetsbild och 

vilket frångår den splittrade och lösryckta ämneskaraktären.  

Det är med stor spänning jag kommer följa utvecklingen för samhällskunskapens fortsatta 

didaktiserande. Någon dogm kring vad samhällskunskapsdidaktik är finns inte men kommer 

möjligtvis att utvecklas under den kommande tiden. Om ämnet tilldelas ett centralt begrepp, 

ligger samhälle och demokrati nära till hands som alternativ. Skulle samhällsbegreppet gå 

segrande ur den striden ser jag stora möjligheter för ämnet men samtidigt också stora 

utmaningar. Att denna studien är den första att explicit placera samhällsbegreppet som 
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ämnets centrala begrepp visar på att många frågor om begreppets användning fortfarande är 

obesvarade. Förhoppningsvis plockas denna stafettpinne upp och breddar kunskapsläget och 

för ämnets didaktiserande framåt.  
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Bilaga 1. 

 
Inlämningsuppgift – Individ-grupp-samhälle  
  

Se och analysera filmen ”Likea”  

https://www.youtube.com/watch?v=MuweVvnVu2o  

Filmen behandlar aktuella samhällsproblem som rör temat individ-grupp-samhälle. Er uppgift 

är:  

Beskriv vilka konflikter finns i filmklippet? Vilka överenskommelser finns?  

Vad menar ni är orsakerna till dessa konflikter/överenskommelser?  

Vad anser ni blir konsekvenserna av dessa konflikter/överenskommelser?  

Analysen ska utgå från  

a) individ  

b) grupp  

c) samhälle  

Till er hjälp har ni de begrepp vi tillsammans arbetat med under lektionerna.  

Avsluta med en diskussion om potentiella lösningar på de samhällsproblem ni upptäckte i 

filmen.  

Koppla gärna till #METOO-kampanjen eller andra aktuella händelser som kan vara relevanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuweVvnVu2o

