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Abstract	

	
The purpose of this qualitative study is to investigate how social science teachers perceive and 
express the concept of society in social studies. The study consists of focus group interviews 
with nine social science teachers at two upper secondary schools and its results are analyzed 
against the theoretical backdrop of Odenstad's orientation topics, analytical subjects and 
discussion topics and Sandahl’s first-order and second-order concepts. In short, the two 
different conceptual devices can be described as the skills and abilities that are most important 
for the students to master in order to develop advanced thinking skills in social science. 
Particular emphasis is put on critical thinking, that is, the ability to seek, structure and 
evaluate information from different sources and to draw conclusions from this process. The 
emerging results show a certain consensus on the concept of society among social science 
teachers as the potential subject of study and analysis that would simplify and clarify the 
analyses of the different levels in society which, in turn, would contribute to adding 
significance and bringing cohesion to the subject as a whole. As for the skills and abilities that 
stem from Odenstad's orientation topics and Sandahl’s first-order concepts, the interviewed 
teachers all emphasize conceptual ability as well as good external knowledge to have 
knowledge of how society is made up. With reference to Odenstad's analytical subject and 
discussion topics and Sandahl's second-order concepts, it would seem that it is not only 
important but a prerequisite that students develop an analytical ability and critical thinking as 
well as the ability to sift through and process large amounts of information and assume 
different perspectives on the topic or issue at hand. 
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Sammanfattning	

	
Denna studie har som syfte att undersöka vad det är som kommer till uttryck i 
samhällskunskapslärarnas uppfattningar omkring samhällsbegreppet i 
samhällskunskapsundervisningen. Den kvalitativa studien utgörs av fokusgruppsintervjuer på 
två gymnasieskolor med nio samhällskunskapslärare. Resultatet analyseras mot den teoretiska 
utgångspunkten som utgår från Odenstad’s orienteringsämne, analysämne och 
diskussionsämne och Sandahls: första- och andra ordningens kunskaper. De båda 
begreppsapparaterna kan i korta ordalag sägas vara de färdigheter och förmågor som är högst 
väsentliga att eleverna behärskar för att utveckla ett avancerat tänkande i samhällskunskapen. 
Till de anförda färdigheter och förmågor som särskilt framhålls är kritiskt tänkande, förmågan 
att söka, strukturera och värdera information från olika källor och kunna dra slutsatser från 
densamma. Det resultat som framkom utifrån samhällskunskapslärarnas uppfattningar landar i 
en viss samsyn omkring samhällsbegreppet, som potential att utgöra ett studie- och 
analysobjekt som skulle förenkla och förtydliga analyserna av de olika nivåerna i samhället 
som i sin tur skulle bidra till att skapa mening och sammanhang för samhällskunskapsämnet 
som helhet. Samhällsbegreppet skulle därmed kunna bli det sammanhållande klustret som 
skulle bidra till att samhällskunskapen fick den tyngd inom den vetenskapliga disciplinen som 
ämnet så väl är förtjänt av. Till de färdigheter och förmågor som utgår från Odenstad’s 
orienteringsämne och Sandahls: första ordningens kunskaper framhåller lärarna 
begreppsförmåga liksom goda omvärldskunskaper att ha kunskaper om hur samhället är 
beskaffat. Utifrån Odenstad’s analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra 
ordningens kunskaper framkommer det inte bara att det är nödvändigt utan att det också är en 
förutsättning att eleverna utvecklar den analytiska förmågan, det kritiska tänkandet, liksom att 
kunna hantera och sovra i en stor informationsmängd och att kunna anta och byta perspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Didaktik, samhällskunskap, första- och andra ordningens kunskaper, färdigheter 
och förmågor, samhällsvetenskapligt tänkande, samhällskunskapslärare, gymnasielärare. 
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1.0	Inledning	och	bakgrund	

	
Jag har alltid varit genuint intresserad av att ta del av vad som händer och sker i samhället, 
och det har jag främst gjort genom nyheterna i tidningar, tv och radio. Detta intresse tilltog då 
jag började min ämneslärarutbildning i samhällskunskap.  

Det innehåll som finns i skolämnet ska spegla det som skolan vill att eleven ska ta med sig 
från kursen och det har ytterst tillkommit genom politiska beslut i skolverkets kursplaner.1 
Det som skiljer samhällskunskap från många andra ämnen är att det inte finns representerat 
som ett sammanhållet ämne på universitetet. Samhällskunskapsämnet saknar en erkänd 
akademisk disciplin och karaktäriseras istället av ämnets tvärvetenskapliga karaktär bestående 
av fyra akademiska discipliner såsom statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och 
kulturgeografi.2 Det är högst troligt att det är den odefinierbara hemvisten i fyra discipliner 
som gör att samhällskunskapsämnet uppfattas som splittrat och osammanhängande.3 Det 
akademiska ämnets främsta uppgift är att tillskriva ämnet den teoretiska och innehållsliga 
kärnan som gör att ämnet uppfattas som enhetligt och sammanhållet vilket bringar förståelse 
för ämnet som helhet.4  

Det som slog mig när jag började läsa samhällskunskap på universitetet var att ämnet som 
sådant många gånger uppfattas som spretigt, splittrat och osammanhängande. Inte sällan har 
samhällskunskap också benämnts som ett ämne, som är i kris.5 Den bilden överensstämde inte 
riktigt med den bild som jag kunde relatera till, eftersom en av de främsta anledningarna till 
att jag valde att studera samhällskunskap, är att det är ett intressant ämne, liksom den 
spännvidd som ämnet erbjuder, med den möjlighet och potential som det medför ämnets 
omfång. Det var framförallt bilden av att ämnet många gånger uppfattas som spretigt, splittrat 
och osammanhängande som gjorde att jag valde att studera ämnet närmre. Förutom att 
innehålla flera akademiska discipliner kan samhällskunskap också ses som dubbelt då det 
innehåller ett kunskapsbidrag och ett fostransuppdrag. Men framförallt har samhällskunskap 
pekats ut som det skolämne som ska bidra med den politiska bildning och förberedelse som 
krävs för att aktivt kunna utöva det politiska deltagande som är så viktigt att 
samhällsmedlemmar besitter förmågan till, sett ur ett demokratiskt samhällsperspektiv.6  Men 
vilka är de förberedelser för att aktivt deltagande som samhällskunskapslärarna genom 

																																																								
1 Sandahl, Johan (2011). Att ta sig an världen – Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. 
Karlstad University Studies 2010:4, Licentiatuppsats. 
Universitet: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:418273/FULLTEXT01.pdf  
hämtad 2019-04-13 s.28 
2 Sandahl, Johan (2011). s.16. 
3 Sandahl, Johan (2011). s.16. 
4 Broman, A. (2015) Varför heter det samhällskunskap? begreppet samhälle som samhällskunskapsdidaktikens 
huvudbegrepp. Konferensbidrag, Karlstad: Karlstads universitet.s.3–4. 
5 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015) Samhällsbegreppet och samhällskunskapsämnet. Konferensbidrag, 
Karlstad: Karlstads universitet s.1. 
6 Sandahl. J. (2018). s.45 
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skolverkets styrdokument har ålagts samhällskunskapsämnet? Inte sällan framhålls de 
färdigheter och förmågor som är viktiga för att utveckla ett samhällsvetenskapligt tänkande.7  

 

I ämnets syfte i läroplanen för gymnasiet (GY11) står det följande: 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och 
en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen 
bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle 
med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och 
eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, 
strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser 
utifrån informationen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder 
för att samla in och bearbeta information. Genom undervisningen ska eleverna även ges 
möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp 
av modern informationsteknik.8 

 
Med andra ord ska eleverna utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor som 
alltmer krävs för att aktivt kunna deltaga i samhällslivet. Framförallt är det färdigheter och 
förmågor som är särskilt eftersträvansvärda såsom kritiskt tänkande, förmågan att söka, 
strukturera och värdera information från olika källor och kunna dra slutsatser från 
densamma.9 
 
Det är mot bakgrund av samhällskunskapen som tvärvetenskapligt och med det dubbla 
uppdraget, kunskaps- och fostransuppdraget som studien ska ses.  

Studien kommer att undersöka hur samhällskunskapslärare uppfattar samhällsbegreppet, i sin 
samhällskunskapsundervisning. Det är mot bakgrund av tidigare forskning kring 
samhällskunskapsämnet som demokratibegreppet har haft en given plats som ett 
sammanhållande kitt. Därför menar jag att det är viktigt att undersöka vad det är som kommer 
till uttryck i samhällskunskapslärarnas uppfattningar rörande samhällsbegreppet och om det 
går att använda samhällsbegreppet som ämnets överordnade och sammanbindande begrepp.  

 

1.1 Problematisering 

Redan i den första raden i skollagens portalparagraf, värdegrunden, slås det fast att skolan 
vilar på demokratins grunder.10 Därefter pekar den på skolans huvuduppdrag, förmedlande av 
kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att eleven ska kunna leva och verka i 
samhället. Läroplanen lyfter särskilt fram att utbildningen ska fostra eleverna till 

																																																								
7 Ekendahl, Nohagen & Sandahl, (2015), s.56–57. 
8 Skolverket, (2011), GY11 s.144. 
9 Skolverket, (2011), GY11 s.144. 
10 Skolverket: Skolans värdegrund. (2011), GY11 s.5 
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ansvarskännande samhällsmedborgare vilka utgörs av den gemensamma referensram som 
finns i det svenska samhället och som i sin helhet vilar på demokratins grunder och mänskliga 
rättigheter.11 Den första gången som samhällskunskapen nämns är i den statliga utredningen 
1948, där har ämnet fått en framskjuten roll som förmedlare av skolans demokratiska 
fostran.12 Alltsedan andra världskriget slut har samhällskunskapsämnet fått en framträdande 
roll att stå som garant för att förhindra nya uppkomster av totalitära samhällen. Ämnet skulle 
förmedla de färdigheter och förmågor som eleverna skulle behöva som demokratiska 
medborgare, såsom kritiskt tänkande och med en handlingsförmåga att agera när det väl 
krävs, genom att stå upp för de demokratiska värdena och resolut främja sig från den närmast 
indoktrinerade undervisningen, som tidigare hade varit förhärskande i skolan.13 Härigenom 
går det att skönja ämnets dubbla uppdrag som åligger skolan, nämligen den, att skolan har ett 
kunskapsuppdrag såväl som ett fostransuppdrag. Samhällskunskap har nästan förbehållslöst, 
alltsedan det infördes i skolan haft en särställning, när det kommer till demokrati- och 
fostransuppdraget, förutom det explicita uppdrag som ämnet ska bidra med, den politiska 
bildningen.14  

De generella förmågor eller färdigheter som eleverna behöver för ett aktivt deltagande i 
samhället framhålls av bland annat Odenstad. Samhällskunskap är ett orienterings-, analys- 
och diskussionsämne vilket bidrar till en handlingsförmåga.15 Den distinktionen gör även 
Sandahl när han framhåller att eleverna behöver begrepp och fakta som återfinns i den första 
ordningens kunskaper, som sedan används i det mer avancerade tänkandet som gör att de 
lyfter och breddar perspektiven vilket ger en ökad förståelse för samhällets alla beståndsdelar. 
Det avancerade tänkandet benämner han andra ordningens kunskaper de är indelade i fem 
under kategorier som benämns: samhällsvetenskapliga perspektivtagande, kausalitet, 
slutsatsdragning, belägg och abstraktioner.16 Odenstads och Sandahls begreppsapparat 
kommer att presenteras närmre i teoriavsnittet. De ovannämnda begreppsapparaterna utgör 
studiens teoretiska utgångspunkt. 
 
Det är inte minst viktigt att lyfta fram den många gånger komplexa problematik som 
medföljer samhällskunskapsfältet på grund av ämnets mångfacetterade karaktär.17 Skolan har 
i allmänhet liksom samhällskunskap i synnerhet ålagts ett diametralt uppdrag. Å ena sidan ska 
skolan, som sådan, bidra med att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare, med 
särskild betoning på demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter, men å andra sidan ska 
eleverna utveckla förmågan till kritiskt tänkande.18 Det ger vid handen att skolan dels ska 

																																																								
11 Skolverket: Skolans värdegrund.2011, s.6–7 
12 Lindmark. T. (2013). Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner.s.3 
13 Långström, S. & Virta, A (2011). Samhällskunskapsdidaktik - Utbildning i demokrati och 
samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur AB.s.31. 
14 Sandahl. J. (2018). Vart bör samhällskunskapsdidaktiken gå? Om ett splittrat forskningsfält och vägar 
framåt.s.45 
15 Odenstad, C. (2010) Prov och bedömning i samhällskunskap – en analys av gymnasielärares 
skriftliga prov. Karlstad University Studies 2010:4, Licentiatuppsats. 
Karlstad universitet, s.132–133. 
16 Sandahl. J. (2011) s.159. 
17 Långström, S. & Virta, A (2011). s.31. 
18 Långström, S. & Virta, A (2011). s.29. 
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förmedla kunskaper och förmågor såsom kritiskt tänkande, som krävs för ett aktivt 
samhällsengagemang, samtidigt som eleven, genom skolans försorg, ska fostras till 
demokratiskt sinnade medborgare.  

Men inte sällan pekar tidigare forskning att samhällskunskapsämnet är splittrat och 
osammanhängande och att ämnet saknar en erkänd kärna, en teoretisk grund, som ämnet kan 
vila på, och som gör samhällskunskapsämnet begripligt.19 På ett liknande sätt framhåller 
Bronäs och Selander det hela, då de hävdar att ämnet befinner sig i kris.	Ämnets 
tvärvetenskaplighet, gör ämnet svårdefinierbart.20 Inte sällan har svensk forskning lyft fram 
demokratibegreppet som överordnat för att fostra demokratiska medborgare. Den bilden 
återkommer också i den internationella forskningen, där kallad citizenship education.21 Den 
anförda orsaken som framhålls är att demokratibegreppet riskerar att urholka ämnet vilket i 
förlängningen kan bidra till att samhällskunskapsämnet mer eller mindre kommer att betraktas 
som en ”sekulariserad konfirmationsundervisning.”22 Istället menar Schüllerqvist och 
Karlsson att det vore fruktbart att ha samhällsbegreppet som ett paraplybegrepp för de olika 
perspektiv som inryms i ämnets tvärvetenskaplighet såsom statsvetenskap, nationalekonomi, 
sociologi och kulturgeografi. På så sätt menar författarna att det genom samhällsbegreppet 
skulle bli möjligt att på ett tydligare sätt studera de olika relationernas delar gentemot 
varandra och därmed bringa en större förståelse för ämnet som helhet.23  
 
Den uppfattning som Schüllerqvist och Karlsson framhåller härovan kommer även till uttryck 
i Blanck och Lödéns forskning. När de hävdar att det vore naturligt att det skulle vara 
samhället som skulle stå i centrum av samhällskunskapsundervisningen. Visserligen 
framhåller även Blanck och Lödén att demokrati är eftersträvansvärt på alla sätt och vis, men 
de pekar samtidigt på att det inte är det enda sättet att ordna samhället på.24 Istället 
understryker författarparet Blanck och Lödén vikten av begreppsanvändning i 
samhällskunskapsundervisningen för att utveckla elevernas förmåga till analytiskt tänkande 
och där menar författarna att samhälle som begrepp och fenomen, skulle vara förtjänt av 
samhällsbegreppet som samhällskunskapens centrala analysobjekt.25 På så vis menar 
författarna kunde samhällsbegreppet bidra med att legitimera och utveckla 
samhällsgemenskapen och i förlängningen medverka till att samhällskunskap får den tyngd 
som ämnet så väl förtjänar.26 I sammanhanget poängterar Broman den svårighet som finns 
med att uppnå konsensus kring definitionen samhälle. Inte sällan framhåller han att 
demokratibegreppet har varit högst omtvistat, men likväl används begreppet ofta som en 
sammanhållande och identitetsskapande faktor. Följaktligen menar han att det inte går att 

																																																								
19 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015) Samhällsbegreppet och samhällskunskapsämnet. Konferensbidrag, 
Karlstad: Karlstads universitet s.1. 
20 Bronäs, A och Selander, S (2002) "Samhällskunskap som skolämne" i Falkevall, B och Selande, S (red.) 
Skolämne i kris? Stockholm: HLS Förlag s.75 
21 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.1. 
22 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015.s.11. 
23 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.9–11. 
24 Blanck, S och Lödén (2017). s.37. 
25 Blanck, S och Lödén (2017.s.42 
26 Blanck, S och Lödén (2017). s.43. 
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utesluta att samhällsbegreppet efter en livaktig diskussion skulle kunna bidra med det samma 
som demokratibegreppet, nämligen en konsensus kring definitionen av ämnet som skulle 
bidra till att knyta samhällskunskapsämnet samman.27 Därmed finner han för sant att 
samhällsbegreppet skulle bidra till ett sammanhållande kitt för ämnet, vilket även skulle spilla 
över på den praxisnära nivå hos såväl lärarutbildare, studenter, lärare och elever. Det skulle 
enligt Bromans resonemang, i förlängningen, bidra till den samhällsdidaktiska 
begreppsapparaten, vilket skulle bringa en större förståelse i ämnet som helhet, som i sin tur 
skulle spilla över på den faktiska undervisningen i klassrummet.28 	

Det är mot bakgrund av tidigare forskning kring samhällskunskapsämnet som 
demokratibegreppet har haft en given plats som ett sammanhållande kitt. Därför menar jag att 
det är viktigt att undersöka vad det är som kommer till uttryck i samhällskunskapslärarnas 
uppfattningar rörande samhällsbegreppet och om det går att använda samhällsbegreppet som 
ämnets överordnade och sammanbindande. Intressant i sammanhanget är även att undersöka 
om det i samhällskunskapslärarnas uppfattningar kring samhällsbegreppet i undervisningen 
framträder några av de förmågor som Odenstad benämner som orienteringsämne, analysämne 
och diskussionsämne och som Sandahl beskriver som första- och andra ordningens 
kunskaper. Min förhoppning är att jag, genom denna studie ska bringa en större förståelse för 
samhällskunskapsämnet och dess svårighet att finna en gemensam nämnare, som tydligt gör 
ämnet definierbart och sammanhållet till sin karaktär. Det skulle enligt min mening kunna 
underlätta för samhällskunskapsämnet som helhet om samhällsbegreppet gjordes till ett 
studie- och analysobjekt. Sökljuset skulle då riktas mot hur samhällskunskapslärare uppfattar 
samhällsbegreppet, i sin samhällskunskapsundervisning och huruvida, den kommer till 
uttryck, vid planering och den faktiska undervisningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur samhällskunskapslärare uppfattar, och vad 
de lägger, i samhällsbegreppet. Finns det några synsätt som de lägger i förgrunden när det 
kommer till vad de vill att eleverna ska kunna i samhällskunskapsundervisningen? Inte minst 
blir det intressant att undersöka om det i samhällskunskapslärarnas utsagor omkring 
samhällsbegreppet i samhällskunskapsundervisningen framträder några av de färdigheter eller 
förmågor som Odenstad framhåller att eleverna behöver såsom orienteringsämne, analysämne 
och diskussionsämne eller som Sandahl beskriver som första och andra ordningens 
kunskaper. 

Studiens frågeställningar: 

• Hur uppfattar lärarna samhällsbegreppet i samhällskunskapsämnet? 

																																																								
27 Broman, A. (2015). s.3–4. 
28 Broman, A. (2015). s.9. 
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• Vilka färdigheter eller förmågor framträder ur lärarnas samtal om samhällsbegreppet 
som härrör till Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens 
kunskaper? 
 

• Vilka färdigheter eller förmågor framträder ur lärarnas samtal om samhällsbegreppet 
som härrör till Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra 
ordningens kunskaper?	
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2.0	Tidigare	forskning	och	teoretiska	utgångspunkter	

I detta kapitel studeras det teoretiska perspektivet som består av två centrala delar, dels en 
beskrivning av tidigare forskning samt en beskrivning av den teoretiska utgångspunkten. Den 
teoretiska utgångspunkten avser härmed det perspektiv som används för att förstå analysen av 
den insamlade datan genom att använda sig av teorin som dels utgår från Odenstads 
orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne och Sandahls: Första ordningens- och 
andra ordningens kunskaper. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Här kommer jag att presentera den tidigare forskningen. Inledningsvis beskrivs hur läroplanen 
har skiftat utseende och vilka värden som har blivit framskjutna. Därefter kommer den 
tidigare forskningen som finns omkring samhällskunskapen att lyftas fram och sätta studien i 
sin omgivande kontext. Den tidigare forskningen kommer sedan att följa den rubriksättning 
som här följer: Samhällskunskapen ett splittrat forskningsfält, Demokratibegreppet som det 
överordnade begreppet i samhällsundervisningen, Samhällsbegreppet som det överordnade 
begreppet i samhällsundervisningen och den avslutas med en sammanfattning av den tidigare 
forskningen. 
 

Universitetslektor Torbjörn Lindmark framhåller att samhällskunskap har skönjts så långt 
tillbaka som till 1918 men då under namnet medborgarskapsundervisning. Till innehåll och 
form var ämnet i det närmast att likna vid en grundkurs i statskunskap, vilken skulle ersätta 
”religiös underdåningsfostran”. Undervisningens fokus låg nu på att stärka ungdomarnas 
känsla för solidaritet och ansvar gentemot varandra.29 Första gången som ämnet benämns 
samhällskunskap är i den statliga utredningen 1948, där den gavs en framskjuten roll i skolans 
demokratiska fostran. Undervisningen skulle vara av vetenskaplig karaktär, saklig och 
objektiv och analys av det svenska samhället skulle var framträdande. Fortfarande var det 
under större delen av 1950-talet historieämnet som dominerade på gymnasiet och 
samhällslära ingick som en del i den, men fokus var riktat mot statskunskap och 
författningskunskap.30 Det är inte förrän 1962 som samhällskunskap blir ett eget ämne med en 
annan innehållslig karaktär än den tidigare så dominerade statskunskapen, som 
kompletterades med ekonomiska och sociala samhällsfrågor. Under 1970-talet och 1980-talet 
inträffade händelser i Sverige liksom övriga världen som i mångt och mycket bidrog till att 
större tonvikt lades på samhällsområden som massmedia, opinionsbildning och energifråga.31 

I 1994 års kursplan för samhällskunskap markerades att skolan inte skulle vara värdeneutral 
utan undervisningen skulle aktivt bidra till att eleverna utvecklades till ansvarsfulla 

																																																								
29 Lindmark. T. (2013). Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner.s.2 
30 Lindmark. T. (2013). s.3 
31 Lindmark. T. (2013). s.3 
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demokratiska samhällsmedborgare med särskild tonvikt på de demokratiska värdena. Under 
hösten 2008 tillkom ytterligare en kursplansändring, där EU:s organisation specifikt skrevs 
fram. Under hösten 2011 kom den nuvarande kursplansändringen för samhällskunskap, med 
detaljerade mål- och innehållsbeskrivningar och kunskapskrav som ersatte de tidigare 
betygskriterierna.32  

Universitetslektor Sture Långström och professor Arja Virta framhåller att politisk bildning är 
den mest grundläggande beståndsdelen i samhällskunskap förutom att lyfta fram de 
fundamentala demokratiska värderingarna och beteendena som ska genomsyra 
undervisningen. Författarna pekar även på självtillit som de menar är högst väsentligt att 
eleverna får möjlighet att tillskansa sig i undervisningen. Långström och Virta fördjupar 
resonemanget och pekar på det till synes uppenbara att eleverna inte bara bör få information 
om ämnet demokrati, utan de ska också få möjlighet att tillämpa sina kunskaper, genom att de 
ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i demokrati och de medföljande förmågor som är 
viktiga att behärska för att kunna vara och verka i en demokrati såsom att kunna analysera, 
och argumentera, såväl i tal som i skrift. Därigenom stärks elevernas självförtroende som är 
nog så viktigt och som kommer dem till gagn i det dagliga livet såväl innanför som utanför 
skolan.33 

Författarparet Långström och Virta betonar hur samhällskunskapsdidaktiken kan ses som 
särskild mångbottnad till följd av ämnets mångfacetterade karaktär. Författarna lyfter fram de 
många gånger diametrala uppdrag och mål som skolan åläggs och då i synnerhet i ämnet 
samhällskunskap. Att å ena sidan ska skolan, som sådan, bidra med att fostra eleverna till 
demokratiska samhällsmedlemmar, med särskild betoning på demokrati, rättvisa och 
mänskliga rättigheter; samtidigt som skolan å andra sidan ska utveckla elevernas förmåga till 
kritiskt tänkande.34 

Sammanfattningsvis framkommer det hur kursplanen för samhällskunskap har skiftat fokus 
allt sedan den tillkom i början av 1900-talet. Kursplanen tillkommer genom politiska beslut. 
Dock har samhällskunskap alltsedan ämnet infördes i svensk skola haft ett alldeles speciellt 
uppdrag, nämligen den att stärka demokratin, och hålla de unga borta från alla tendenser till 
indoktrinering som annars kan uppstå i kölvattnet av icke demokratiska påverkanskanaler 
eller regimer.35 Dessutom är samhällskunskap dubbelt i den bemärkelsen att ämnet som 
sådant både har ett framträdande fostransuppdrag liksom kunskapsuppdrag. Men framförallt 
har samhällskunskap pekats ut som det skolämne som ska bidra med den politiska bildning 
och förberedelse som krävs för att aktivt kunna utöva det politiska deltagande som är så 

																																																								
32 Lindmark. T. (2013). s.3 
33 Långström, S. & Virta, A (2011), s.26–27. 
34 Långström, S. & Virta, A (2011) Samhällskunskapsdidaktik - Utbildning i demokrati och 
samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur AB.s.29. 
35 Sandahl. J. (2018). Vart bör samhällskunskapsdidaktiken gå? Om ett splittrat forskningsfält och vägar 
framåt.s.45 
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viktigt att samhällsmedlemmar besitter förmågan till, sett ur ett demokratiskt 
samhällsperspektiv.36  

2.1.2 Samhällskunskapen ett splittrat forskningsfält 

Universitetslektor Agneta Bronäs och Professor Staffan Selander framhåller trots att 
samhällskunskap är ett förhållandevis nytt ämne så är det samhällskunskapsdidaktiska 
forskningsfältet fortfarande underutvecklat och författarna menar att ämnet befinner sig i 
kris.37 Författarna hävdar att en möjlig förklaring till att ämnet upplevs som diffust och 
osammanhängande och befinner sig i kris, ligger i ämnets tvärvetenskapliga karaktär. 
Samhällskunskapen består liksom tidigare har nämnts av fyra intilliggande discipliner såsom 
statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och kulturgeografi. Det är enligt författarnas 
utsagor det faktum att ämnet består av fyra intilliggande discipliner som är den bidragande 
orsaken till att samhällskunskapsämnet inte har fått det erkännande inom vetenskapen såsom 
statsvetenskap.38 

Universitetslektor Peter Gustavsson framhåller den legitimitetskris som han menar att 
samhällskunskapsämnet befinner sig i, sedan en tid tillbaka. Problematiken anser han ligger i 
samhällets strävan att anpassa sig efter den nyliberala marknadsorienteringen som inte minst 
går att skönjas i 1990-talets friskolereform. Gustavsson framhåller vad han ser som ett 
förhärligande av en allt förenklad och idealistisk form av samhällskunskapsämnet 
eftersträvas, vilket i sin tur har medfört att samhällskunskapens institutionella och 
samhälleliga förankring har försvagats. Gustavsson framhåller att skolan nu till följd av de 
senaste decenniernas nyliberala syn och förhärligande av den instrumentella 
kunskapsproduktionen, alltmer ”handlar om att lära ut oförmedlade fakta om världen utan 
några uttryckliga mål om samhällelig och demokratisk socialisation.”39 Gustavsson 
understryker att de förändrade förutsättningar som samhället har genomgått i och med det 
postmoderna och globaliserade samhället kan sammanfattas i två grundantaganden: kunskap 
har ersatt arbete och kapital som den verkliga produktionsfaktorn. Men fördenskull menar 
Gustavsson att vi inte ska förväxla den kunskapsuppgradering som kunskapen har medfört 
som likhetstecken med att vi har blivit allt klokare. Istället bör vi se det för vad det är, att 
kunskap i allt större utsträckning har blivit en bytesvara på den alltmer globala marknaden. 
Gustavsson framhåller att kunskap har gått från det den tidigare var avsedd för, nämligen att 
prägla det sociala och samhälleliga, till att som nu, bli något instrumentellt och 
individualiserat, som har som sitt högsta syfte att förverkliga den egna autonoma individens 
intresse.40 

																																																								
36 Sandahl. J. (2018). s.45 
37 Bronäs, A och Selander, S (2002) "Samhällskunskap som skolämne" i Falkevall, B och Selande, S (red.) 
Skolämne i kris? Stockholm: HLS Förlag s.75. 
38 Bronäs, A och Selander, S (2002) s.75–78. 
39 Gustavsson, P. (2014). ”Samhällskunskapsämnets kris” i Anders Persson & Roger Johansson (red.), 
Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang.s.269. 
40 Gustavsson, P. (2014). s.276–277. 
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Studien vill i möjligaste mån peka på en väg bort från legitimitetskrisen och istället diskutera 
möjliga vägar framåt för ämnet. Den förhoppningen Gustavsson när är att samhällskunskaps-
ämnet ska återta någon form av samhällelig och social funktion och sammanhang som ligger i 
linje med samhällskunskapsämnets tidigare funktion. Inte sällan formulerar han skarp kritik 
mot den rådande diskursen som han menar förespråkar deliberativa begrepp och 
utgångspunkter. Istället menar han att ett fruktbart sätt, är att inta en mer kritisk och realistisk 
samhällsteoretisk ingång, till ämnets problem.41 

Seniorprofessor Tomas Englund framhåller att samhällskunskap kanske mer än något annat 
ämne är beroende av alla de olika svängningar som inte sällan påträffas i de sammanhang som 
omgärdar policydokumenten, som staten genom skolverket är med om att lägga fram, och 
som ligger som underlag till hur verksamheten ska bedrivas inom ett visst ämne. 
Policydokument formas och utformas utifrån de ideologiska tankesätt som då ligger rätt i 
tiden och kommer sedan att prägla hur läroplanen kommer att komma till uttryck i den 
faktiska undervisningen av läraren i klassrummet.42 

 

2.1.3 Demokratibegreppet som överordnat begrepp i samhällsundervisningen 

Professor Kjetil Børhaug anser att demokrati bör lyftas fram och göras till 
samhällskunskapens centrala och sammanbindande begrepp. Som utgångspunkt bör man 
tillämpa modellen democratic governance. Modellen som sådan utgörs av fem komponenter 
som eleven bör uppnå för att tillgodose en demokratisk kompetens. Dessa fem komponenter 
utgörs av solidaritet med det omgivande samhället, acceptans och legitimering av det 
demokratiska systemet. De färdigheter och förmågor som krävs för att kunna delta i det 
demokratiska systemet är att medborgarna har genomgått en kvalificerad utbildning och kan 
leva i civiliserad samexistens med andra människor, med olika värderingar och uppfattningar 
än sin egen.43 Därmed läggs en relativt stor tonvikt på att eleverna ska inrymmas i den 
rådande demokratiska ordningen med den kunskap som krävs för att förstå hur den är 
uppbyggd. Utifrån detta resonemang menar Børhaug att skolan ska vara den garant som 
möjliggör att eleverna får de demokratiska färdigheter som krävs för att vara och verka i 
samhället. Børhaug understryker att det är valdemokratin som bör vara den demokratisyn som 
ska råda. I sammanhanget pekar han ett varningens finger och menar att det är viktigt att 
elevernas livsvärld tonas ned en aning för att inte skapa orealistiska förväntningar på vad 
demokrati som system innebär.44	

Filosofie doktor i pedagogik Martin Kristiansson hävdar att demokratin i samhällskunskapen 
istället bör ses för vad det är ämnat att vara en målbild och syfte för undervisningen som 
helhet. Påfallande ofta framhåller han det problematiska med att se demokrati som ett 

																																																								
41 Gustavsson, P. (2014).269–270. 
42 Englund, T. (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension.s.21–25 
43 Børhaug, K (2017) "Eiendramedborgaroppseding?" I Acta Didactica Norge. 2017:3, pp. 1-18ISSN 1504–
9922. s.2–3 
44 Børhaug, K (2017), s.4. 
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sammanhållande kitt för ämnet. Det kan enligt hans utsagor leda till en alltför ensidig 
argumentation och oförmåga att urskönja vad det är som verkligen binder ett samhälle 
samman.45 Författarparet Schüllerqvist och Karlsson understryker också den svårighet som de 
ser med att sätta demokrati som det överordnade begreppet för samhällskunskap. De hävdar 
att det riskerar att urholka ämnet och bidra till att det mer eller mindre kommer att betraktas 
som en ”sekulariserad konfirmationsundervisning.”46 	

2.1.4 Samhällsbegreppet som det överordnade begreppet i samhällsundervisningen 

På ett träffande sätt lyfter Universitetslektor Anders Broman den problematik som han menar 
finns omkring samhällskunskapen. Inte sällan pekar han liksom tidigare nämnda 
forskningsöversikter och ämnesbeskrivningar (se t.ex. Bronäs & Selander 2002) på att 
samhällskunskap många gånger upplevs som spretigt, diffust och ett ämne i kris, men han 
säger sig inte riktigt instämma i den bilden. Dock breddar Broman bilden genom ett 
fördjupande resonemang, där han lyfter fram hur han som universitetslärare i samtal med 
nyblivande lärarstudenter, ofta ställer frågan varför de har valt ämnet samhällskunskap. Inte 
sällan får han då till svar, att ett av de främsta skälen som lärarkandidaterna nämner till att de 
har valt samhällskunskap, är just det omfång och bredd som samhällskunskapen inrymmer, 
och som de ser som både givande och utmanande med ämnet.47 I sammanhanget påpekar han 
att den eventuellt svaga ämnesdefinitionen eller ämnesidentiteten, som ett resultat av ämnets 
tvärvetenskapliga karaktär, inte ska sökas i ämnets omfång, utan i den bristande avsaknaden 
av diskussion, om vad som är en gemensam nämnare för samhällskunskap.48 

Istället framhåller Broman att en given utgångspunkt torde vara att utgå från samhället och se 
det som det centrala sammanhållande kittet. Med utgångspunkt från begreppet samhälle är det 
sedan möjligt att utforma samhällsbegreppet som ett studie- och analysobjekt. Broman 
betonar att samhällsbegreppet är fruktbart dels för att beskriva och analysera hur 
ämnesområdet både bidrar till en helhet liksom hur de olika ämnesområdena förhåller sig till 
varandra.49 Broman poängterar därmed att det på ett övergripande plan är fullt möjligt att 
åstadkomma en gemensam samhällsdefinition inom såväl det akademiska ämnet som inom 
den praxisnära delen av skolan bland lärarutbildare, lärarstudenter, elever, och lärare. Dock 
poängterar Broman att detta främst är en uppgift för de akademiska ämnena att skapa en 
gemensam nämnare mellan samhälle och samhällskunskap för att därmed komma fram till 
vad som skulle inrymmas i samhällsbegreppet och vad som skulle vara den innehållsliga 
kärna som ämnet kan samsas kring.50  

Den bilden framträder också i Docent Sara Blancks och Professor Hans Lödéns forskning när 
de hävdar att begreppsanvändning är viktigt för att eleverna ska utveckla sitt analytiska 
																																																								
45 Kristiansson, M (2015) Svensk ”samhällskunskapsdidaktisk” forskning utan egen hemvist: något mer än 
demokrati och medborgarskap? Konferensbidrag, Karlstad: Karlstads universitet.s.40. 
46 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.11. 
47 Broman, A. (2015) Varför heter det samhällskunskap? begreppet samhälle som samhällskunskapsdidaktikens 
huvudbegrepp. Konferensbidrag, Karlstad: Karlstads universitet.s.2 
48 Broman, A. (2015), s.2. 
49 Broman, A. (2015), s.3. 
50 Broman, A. (2015). s.3–4. 
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tänkande som de menar är helt avgörande för elevens framtida samhällsengagemang. Där för 
de ett snarlikt resonemang som Broman, nämligen den att begreppsanvändningen skulle 
underlättas om samhälle som begrepp och fenomen, blir samhällskunskapens centrala studie- 
och analysobjekt.51  

2.1.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis framträder det i den tidigare forskningen att samhällskunskapen allt 
sedan begynnelsen har betonat demokratiuppdraget i läroplanen. Samhällskunskapsämnet har 
ett dubbelt uppdrag. Dels ska den utbilda eleverna till kritiska samhällsmedborgare samtidigt 
som den ska fostra eleverna till demokratiska medborgare. Fram träder att ämnet som sådant 
uppfattas som splittrat och osammanhängande mycket på grund av att det härrör från fyra 
olika discipliner vilket gör det svårt att få till en erkänd kärna som samhällskunskapsämnet 
kan samlas kring. Den förhärskade synen har varit att demokratibegreppet skulle kunna fylla 
detta syfte. Dock har demokratibegreppet som det sammanhållande begreppet stött på en hel 
del kritik från forskare som anser att det skulle urholka ämnet och bidra till att ämnet skulle 
uppfattas som en sekulariserad konfirmationsundervisning. Som motvikt till det tidigare 
anförda demokratibegreppet ställs samhällsbegreppet som ett studie- och analysbegrepp som 
skulle kunna bidra till att binda samhällskunskapsämnet samman. 

Det är mot bakgrund av samhällskunskapsämnets tidigare forskning som ämnet omtalas som 
spretigt och osammanhängande utan en erkänd kärna. Demokratibegreppet har inte sällan haft 
en given plats som det sammanhållande kittet för ämnet, det trots den kritik som framkommit 
att samhällskunskapsämnet skulle uppfattas som en sekulariserad konfirmationsundervisning. 
Det är utifrån ovan som jag ämnar undersöka om det är fruktbart att använda 
samhällsbegreppet som ämnets överordnade begrepp. I sammanhanget är det intressant att 
undersöka om det i samhällskunskapslärarnas utsagor kring samhällsbegreppet i 
samhällskunskapsundervisningen framträder några av de förmågor som Odenstad benämner 
som orienterings-, analys- och diskussionsämne och som Sandahl beskriver som första- och 
andra ordningens kunskaper. Den tidigare forskningen kring samhällskunskapen har i stort 
sett utgått från ett läroplansperspektiv. Den forskning som beskriver hur verkligheten ser ut i 
den svenska skolan och i synnerhet omkring samhällskunskapslärares tankar om sitt ämne 
finns det fortfarande en del forskning att utforska om. Dock har forskningen blivit alltmer 
aktualiserad under de senaste åren inte minst av Sandahl.52 

Därmed är min förhoppning att jag genom denna studie ska bringas en större förståelse för 
samhällskunskapsämnet och dess svårighet att finna en gemensam nämnare, som tydligt gör 
ämnet definierbart och sammanhållet till sin karaktär. Däremot vill jag poängtera att jag inte 
gör något anspråk på att bidra med någon generaliserande kunskap i frågan. Dock är min 
förhoppning att studien ändå ska kunna kasta lite ljus över hur samhällskunskapslärare 
uppfattar samhällsbegreppet och hur det kommer till uttryck vid planering och den faktiska 

																																																								
51 Blanck, S och Lödén (2017) "Med samhället i centrum – Medborgarskapsutbildningen och 
samhällskunskapsämnets relevans" i Nordidactica – Journal of humanities and social science education.s.42 
52 Sandahl, J. (2011). s.27. 
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undervisningen. Det skulle enligt min mening underlätta för samhällskunskapsämnet som 
helhet om samhällsbegreppet gjordes till ett studie- och analysobjekt. Det skulle bringa 
ordning i att analysera samhällets olika delar och på så sätt också foga in dess delar i sin 
helhet, vilket torde underlätta för alla berörda inom skolans verksamhet. 

	

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten är det perspektiv som används för att förstå analysen av den 
insamlade datan genom användning av teorin som dels utgår från Odenstads 
orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne och Sandahls: första ordningens- och 
andra ordningens kunskaper eftersom det kan bringa förståelse för vad det är som framträder 
i samhällskunskapslärarnas tankar om samhällsbegreppet. De båda begreppsapparaterna 
kommer att redovisas härnedanför. 

 

2.2.1 Odenstads orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne 

Filosofie doktor i statsvetenskap Christina Odenstad framhåller i sin bedömningsstudie tre 
olika ämnesdidaktiska profiler som framkommit ur ämnet samhällskunskap under tiden 
studien genomfördes. Dessa benämner Odenstad som orienteringsämne, analysämne och 
diskussionsämne. Odenstad påpekar att ämnesinnehållet ofta är knutet till de kunskaper och 
förmågor som läraren efterfrågar i det för stunden studerade ämnesområdet. I och med det 
anser Odenstad att det går att se ett samband mellan de generella förmågorna och 
ämnesinnehållet.53 Den första ämnesdidaktiska profilen är enligt Odenstad orienteringsämnet 
som ska ge eleverna den förståelse och kunskap om hur samhället är organiserat och för den 
förståelsen och kunskapen krävs vissa ämnesspecifika begrepp och fakta.54 Den andra 
ämnesdidaktiska profilen är att samhällskunskap är ett analysämne vilket innebär att eleverna 
ska kunna se orsaker och konsekvenser, analysera, jämföra och lyfta fram för- och nackdelar. 
Inte sällan utgår analysen från en analysmodell. Den tredje ämnesdidaktiska profilen är 
diskussionsämnet där eleverna ska resonera, diskutera, argumentera och värdera sin och 
andras ståndpunkter, för att därefter ta ställning i frågan, och motivera sin ståndpunkt.55 

 

2.2 Sandahls första- och andra ordningens kunskaper 

Universitetslektor i statsvetenskap Johan Sandahl understryker att det är viktigt att utgå från 
begrepp i undervisningen för att sedan sätta in dem i ett sammanhang och på så sätt låta 

																																																								
53 Odenstad, C. (2010) Prov och bedömning i samhällskunskap – en analys av gymnasielärares 
skriftliga prov. Karlstad University Studies 2010:4, Licentiatuppsats. 
Karlstad universitet, s.132–133. 
54 Odenstad, C. (2010), s.132–133. 
55 Odenstad, C. (2010), s.132–133. 
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eleverna komma i kontakt med ett större perspektiv, dessa benämner han som första och 
andra ordningens kunskaper.56 Utifrån Sandahls första ordningens kunskaper framhålls 
vikten av fakta och begrepp och såväl enkla som sammansatta begrepp. För att kunna 
strukturera första ordningens faktakunskaper och begrepp krävs andra ordningens kunskaper 
som i allt det väsentligaste består av analysämnet och de fem underkategorier som Sandahl 
har delat in dem i, vilka tar sig lite olika uttryck. Sandahls fem underkategorier är följande; 
samhällsvetenskapliga perspektivtagande. Det tar sig bland annat uttryck genom användandet 
av olika perspektiv, eller genom att analysera olika fenomen eller företeelser såväl 
ideologiska, politiska, kulturella och geografiska.57 Den andra underkategorin 
samhällsvetenskaplig kausalitet kommer till uttryck genom att läraren i undervisningen visar 
prov på hur man analyserar genom att påvisa orsak och verkan så att det därmed går att finna 
samband i det man för stunden studerar. I och med det blir det också möjligt att visa på olika 
politiska, sociala och ekonomiska faktorer kopplade till olika fenomen, liksom att det går att 
visa på de kortsiktiga respektive långsiktiga konsekvenserna. Analysen åskådliggör därmed 
förhållandet mellan individ och grupp, liksom samhället i stort.58 Den tredje 
samhällsvetenskapliga slutsatsdragningen innebär i stora drag att eleverna lär sig att resonera 
fram till en slutsats, genom att de underbygger sina slutsatser med källkritiska 
samhällsvetenskapliga belägg som är den fjärde underkategorin.59 Den femte underkategorin 
utgörs av att läraren i sin undervisning visar på samhällsvetenskapliga abstraktioner, som 
eleverna har nytta av för att kunna förstå samhället med hjälp av abstrakta modeller och 
teorier.60 

 

2.3 Sammanfattning av de båda begreppsapparaterna 

Sammanfattningsvis kommer jag i min studie utgå från den teoretiska utgångspunkten som 
kommer till uttryck i Odenstads tre ämnesprofiler orienteringsämne, analysämne och 
diskussionsämne och Sandahls: första ordningens- och andra ordningens kunskaper. Det är 
mot bakgrund av den tidigare forskningen där samhällskunskap många gånger uppfattas som 
diffust och spretigt som jag finner det intressant att se om det går att finna några gemensamma 
nämnare i samhällskunskapslärarnas tankar om samhällsbegreppet. Det som närmast ligger 
till hand och är av intresse för mig i denna studie är att se vad det är för några färdigheter eller 
om man så vill förmågor som samhällskunskapslärarna lyfter fram i sitt tal om 
samhällsbegreppet utifrån Odenstad orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne och 
Sandahls: första ordningens- och andra ordningens kunskaper. Mitt val att använda de båda 
begreppsapparaterna Odenstad och Sandahl beror framförallt på att de komplettera varandra 
väl och gör att det går att föra en djupare och mer nyanserad analys omkring de värden som 
efterfrågas i kursplanen och som ska komma till uttryck i elevers lärande. Inte minst tillför 

																																																								
56 Sandahl, J. (2011) Att ta sig an världen – Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. 
Karlstad University Studies 2011:32, Licentiatuppsats. Karlstad.s.117–119. 
57 Sandahl, J. (2011), s.157–158. 
58 Sandahl. J. (2011), s.158. 
59 Sandahl. J. (2011), s.158–159. 
60 Sandahl. J. (2011), s.159. 
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Odenstads orienteringsämne en breddare förståelse och nyans till den handlingsförmåga som 
är eftersträvansvärd för ett aktivt samhällsdeltagande. 

 

Här nedanför kommer jag att åskådliggöra Sandahls första ordningens- och andra ordningens 
kunskaper i tabellform. Samt en tabell med Sandahls andra ordningens kunskaper uppdelade i 
femunderkategorier och jag förtydligar de båda tabellerna med ett kortare textavsnitt i 
anslutning till respektive tabell. 

Tabell 1:1; Sandahls: första ordningens- och andra ordningens kunskaper.61 

 

Den första ordningens kunskaper som åskådliggörs härovan avser de begrepp som läraren 
använder sig av när de studerar inom ett specifikt ämnesområde, vilket kan sägas vara bärare 
av en tydlig innebörd som är ämnesspecifikt. När vi till exempel studerar ekonomi kan det 
vara valuta, riksbanken osv medan valutaflöden eller en ideologi som nyliberalism är mer 
sammansatta begrepp. Sandahls första ordningens kunskaper ligger väldigt nära Odenstads 
orienterade ämnesprofil. Medan Odenstads två andra ämnesprofiler analysämnet och 

																																																								
61 Sandahl, J. (2011). s.43 

Första ordningen kunskaper Andra ordningens kunskaper 

Sakbegrepp: Enklare begrepp med en tydlig 
innebörd. De är ofta kopplade till större sammanhang 
och till de sammansatta begreppen som är komplexa 
eller omdiskuterade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disciplinära kunskaper, processkunskaper: 

T.ex. Hur man går tillväga när man skapar kunskap i 
samhällskunskap och kunskaper i hur vi analyserar 
och kritiskt granskar samhällsfrågor.  

De disciplinära kunskaperna eller 
processkunskaperna har följande kännetecken: 

- Inte specifik för ett kunskapsområde i ämnet. 

(exempelvis att kunna se saker ur olika perspektiv, 
vilket inte är kopplat till olika moment). 

- Specifik relevans för samhällskunskapsämnet 
(exempelvis samhälleliga perspektiv). 

- Kan vara organiserande eller disciplinära 
kunskaper. 

Sammansatta begrepp: Begreppssammanhang som 
är komplexa och /eller omdiskuterade. 

. 

 

Interdisciplinära kunskaper, processkunskaper: 
(Processkunskaper som delas av andra ämnen).  

Har följande kännetecken: 

- Inte specifikt för ett ämne. 

- Är organiserande eller disciplinära kunskaper. 
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diskussionsämnet är att jämföra med Sandahls andra ordningens kunskaper som han har brutit 
ned till fem underkategorier.62  

 
 

Tabell 1:2; Sandahls andra ordningens kunskaper nedbrutna till fem underkategorier.63 

 

Den andra ordningens kunskaper härovan avser de fem underkategorier som Sandahl har 
brutit ned kunskaperna till. Det är de disciplinära kunskaper som behövs för att organisera, 
analysera och kritiskt granska samhällsfrågor. De kunskaper som bland annat kan komma till 
uttryck är att ta ett annat perspektiv i en samhällsfråga. Men viktigt att påpeka i 
sammanhanget är att andra ordningens kunskaper har en generell betydelse i den meningen 

																																																								
62 Sandahl, J. (2011), s.43 
63 Sandahl, J. (2011), s.125 

Andra ordningens kunskaper Förklaring/exempel 

Samhällsvetenskapligt perspektivtagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att kunna ta olika ideologiska/politiska perspektiv i 
samhällsfrågor samt perspektiv i det kulturella och 
geografiska rummet. Att se, känna, ”tänka” och förstå 
världen från en annan persons synvinkel. 
 
- Att förstå hur de uppkommer. 
- Kunna identifiera perspektiv i utsagor. 
- Förstå att perspektiven får effekter på 
slutsatser/förklaringsmodeller. 
- Användas för självreflektion över sina egna perspektiv. 
 

Samhällsvetenskaplig kausalitet 
 
 
 
 
 
 
 

Strukturera kunskaperna kring en samhällsfråga genom en 
kausal analysmodell. Innefattar också organisering i olika 
kategorier (t.ex. politiska, ekonomiska, sociala orsaker och 
konsekvenser för individer, grupper och samhällen, kort och 
långsiktiga konsekvenser, åtgärder riktade mot orsakerna 
eller konsekvenserna). 
 
 
 

Samhällsvetenskaplig slutledning 
 
 
 
 
 

Arbeta med analysmodellen för att kunna dra slutsatser 
kring en samhällsfråga. Att lära sig arbeta med kritiska 
frågeställningar till ett begränsat material och dra 
slutsatser av sina fynd. Förstå osäkerheten i slutsatserna. 
 

Samhällsvetenskapliga belägg Finna belägg för sina slutsatser: Att skilja på vad man 
tycker, tror och vet. Innefattar ett källkritiskt förhållningssätt 
tillkällor 
 

Samhällsvetenskaplig abstraktion 
 

Att kunna förstå och använda abstrakta begrepp och 
teorier 
(t.ex. utvecklingsteorier, globaliseringsteori, modeller i 
internationella relationer) i konkreta frågor. Ger en förståelse 
för komplexa samhällsfrågor. 
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att den kan återfinnas i andra ämnen, som interdisciplinära processkunskaper.64 Med andra 
ord är de interdisciplinära kunskaperna att beteckna som processkunskaper vilket betyder att 
de inte är specifika för samhällsämnet utan de återfinns i de flesta ämnena i kursplanen. De 
interdisciplinära processkunskaperna i Odenstads ämnesprofiler analysämnet och 
diskussionsämnet.65 

																																																								
64 Interdisciplinära kunskaper, eller processkunskaper: delas av andra ämnen och är inte specifika för enbart 
samhällskunskapen. Till anförda interdisciplinära kunskaper är bl.a. analysera, diskutera och anta nya perspektiv.  
65 Sandahl, J. (2011), s.44. 
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3.0	Metod	och	källmaterial	

I detta kapitel kommer det metodologiska valet att redovisas, diskuteras och motiveras och 
sättas in i ett övergripande metodologiskt perspektiv. Därefter introduceras 
forskningsmetoden som användes för att bearbeta och analysera det insamlade materialet. 
Sedan redogörs för urvalet, etiska överväganden och hur genomförandet av undersökningen 
har gått till. Avslutningsvis redogörs för transkriptionsprinciperna.  

Den datainsamlingsmetod som jag har valt är en kvalitativ fokusgruppsintervju. Esaiasson 
m.fl. beskriver att användningsområdet för fokusgrupper gränsar till såväl direktobservationer 
som enskilda samtalsintervjuer.66 Kvale och Brinkmann framhåller att fokusgruppsintervjuer 
har förekommit alltsedan samhällsforskare introducerade metoden på 1920-talet. Dock kom 
den inte till allmänt bruk, förrän på 1950-talet, då det framförallt var marknadsförare som 
utvecklade fokusgruppsintervjuer för att i huvudsak undersöka konsumtion- och 
produktionspreferenser. Där har fokusgruppsintervjun fortsatt att dominera fram till 
fokusskiftet mot medicinsk utbildning, och sent omsider började metoden också användas 
inom de akademiska ämnena under 1980-talet.67 

Kvale och Brinkmann poängterar att fokusgrupper generellt består av en moderator som leder 
en mindre grupp, som kan skifta i storlek från allt från fyra till tio personer. Det som 
karaktäriserar fokusgruppsintervjun är enligt författarna att moderatorn presenterar frågorna 
som ska leda till diskussion där själva syftet är att utifrån gruppen få fram en så rik ansamling 
av synpunkter omkring det man för stunden resonerar om.68 Esaiasson m.fl. betonar att själva 
poängen med fokusgrupper ligger i att det ska komma igång ett dynamiskt samtal mellan de 
olika deltagarna där de själva, så att säga, driver samtalet framåt, med en moderator som mer 
passivt intar rollen som samtalsledare, och som i stort sätt fördelar tiden och turordningen 
rättvist i gruppen.69 Den stora fördelen med fokusgrupper är att deltagarna har en tendens att 
öppna upp sig och inta en mer öppenhjärtighet kring det för stunden dryftande fenomenet eller 
temat som ska genomlysas. Det som framförallt blottläggs i fokusgruppen är deltagarnas 
underliggande värderingar och tankar kring ett visst fenomen eller tema som sedan ligger till 
grund för undersökningens analysenheter.70  

Esaiasson m.fl. poängterar dock vikten av att metodvalet lyfter både för- och nackdelar. 
Författarna framhåller bland annat en nackdel med metoden och det är att det inte är möjligt 
att utifrån resultatet, generellt uttala sig, om hur olika grupper tänker om ett visst fenomen 

																																																								
66 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012.s.318–319 
67 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur.s.191. 
68 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), s.191. 
69 Esaiasson m.fl. 2012. s.318–319. 
70 Esaiasson m.fl. 2012, s. 320. 
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eller tema. Snarare handlar det om att kartlägga förekomsten av olika förhållningssätt och på 
så sätt bringa förståelse för ämnet, som sådant.71  

Esaiasson m.fl. rekommenderar att man använder fokusgrupper i kombination med andra 
forskningsmetoder såsom enkäter för att därmed säkerhetsställa materialets tillförlitlighet. 
Dock poängterar författarna att anordnandet av fokusgrupper tidigt i forskningsprocessen 
bidrar till väl valda frågeformuleringar och genomtänkta urvalsprinciper. Esaiasson m.fl. slår 
fast att ett gott förarbete i kombination med väl vald forskning kan utgöra tillräckligt material 
för studien.72 Utifrån de fördelar och nackdelar som har framkommit härovan så har jag ändå 
landat i att fördelarna överväger nackdelarna. Därav mitt val av fokusgruppsintervju för denna 
studie. Framförallt menar jag att mitt val av fokusgruppsintervju ligger i själva metodens 
beskaffenhet som består av att deltagarna i fokusgruppen, så att säga, driver det dynamiska 
och öppenhjärtiga samtalet framåt, vilket leder till att de underliggande värderingarna och 
tankarna i samtalet kan komma till uttryck. På så sätt är min förhoppning att jag genom 
fokusgruppsintervjun ska komma åt de underliggande värderingar och tankar som 
samhällskunskapslärare kan tänkas ha på samhällsbegreppet i 
samhällskunskapsundervisningen. Därmed är min förhoppning att studien i möjligaste mån 
ska bringa en större förståelse för lärarens tal om samhällsbegreppet och hur den kommer till 
uttryck vid planering och den faktiska undervisningen.  

 

3.1 Urval och etiska överväganden 

I god tid för min uppsats tog jag kontakt med min handledare på universitetet. Jag bad 
handledaren läsa och kommentera mitt syfte och forskningsfrågor som var tänkt att använda 
till min studie, och det medföljande informationsbrevet. Min handledare återkom inom kort 
med feedback vilket ledde till smärre korrigeringar. Därefter påbörjade jag urvals- och 
rekryteringsprocessen till fokusgruppsintervjun. Mitt tillvägagångssätt var att jag dels tog 
kontakt mejlledes liksom telefonledes med de gymnasieskolor som finns i den staden där 
studien är förlagd. Dock var det endast två av de befintliga gymnasieskolorna som slöt den 
första kontakten genom rektorn.73  

Rektorerna godkände min förfrågan och hänvisade mig vidare till att ta kontakt med den 
ämnesansvarige samhällskunskapsläraren på respektive skola för att hen i sin tur skulle ta 
kontakt med sitt arbetslag för förfrågan att delta i min studie. Efter några återkommande 
påminnelser med den ämnesansvarige samhällskunskapsläraren på respektive skola, närmare 
bestämt, tre till antalet, fick jag lyckosamt nog träff. Det visade sig att fem lärare på Skola 2 
valde att vara med, och på Skola 1, så var det initialt fem till antalet som visade intresse, men 
under tidens gång, var det en lärare som valde att inte vara med på grund av personliga skäl. 
Lärarna informerades såväl skriftligt som muntligt. Alla respondenter fick ett 

																																																								
71 Esaiasson m.fl. 2012, s. 320. 
72 Esaiasson m.fl. 2012, s. 321. 
73 Esaiasson m.fl. 2012, s. 323. 
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informationsbrev (se bilaga 1) där jag berättade om studiens syfte, forskningsfrågor och 
upplägg.74 Lärarna fick i samband med intervjun ge sitt skriftliga samtycke till att medverka i 
studien med särskild hänsyn till de nya förordningar som gäller sedan GDPR lagen inträdde, i 
maj 2018. I informationsbrevet informerades respondenterna om rätten till konfidentialitet, 
det vill säga skydd mot att obehöriga tar del av information som kan härledas till personen i 
fråga. Det är av vikt att skydda den personliga integriteten och rätten till skydd mot insyn i 
privatlivet. Den personliga integriteten skyddas genom upprättande av en kodnyckel där 
namn, ort, och namn på skolan byttes ut för att ingen ska kunna knyta informationen till de 
berörda skolorna, utan enbart vara tillgänglig för mig som författare. Lärarna informerades 
även om att deras namnunderskrift på samtyckesblanketten skulle finnas arkiverade på 
Karlstads Universitet tills det att studien var genomförd, och därefter skulle det raderas 
tillsammans med insamlingsmaterialet.75 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i en mellanstor stad beläggen i mellersta delen av 
Sverige. De båda deltagande gymnasieskolorna är kommunala och är såväl till det yttre som 
det inre arbetet nära besläktade med varandra. De båda skolorna är vad gäller elevantal och 
lärartäthet i paritet med varandra. I flera avseende skulle de båda skolorna kunna 
kategoriseras som att de har högskoleförberedande program som dominerar och att det till 
övervägande del är studiemotiverade elever som går där. Likaså att skolorna ligger i framkant 
inom det formativa fältet, det vill säga betyg och bedömning för lärande. 

 

3.2 Fokusgruppsintervjuerna på Skola 1 och Skola 2 

Här kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt med de nio intervjupersoner, som har 
tackat ja till att vara med i min studie. De båda fokusgruppsintervjuerna kommer jag att 
redogöra för tillsammans härnedan.  

Den första fokusgruppsintervjun gjorde jag på den skola som jag har valt att benämna som 
Skola 1. Den skolan har jag varit vikarie på till och från under de senare åren av min 
utbildning. Därför var jag ytligt bekant med några av lärarna. Men efter noga övervägande så 
menar jag att det inte har haft någon negativ inverkan på min fokusgruppsintervju med 
deltagarna. Men naturligtvis kan det vara en bidragande orsak till att lärarna valde att vara 
med i studien att de förutom ett namn också hade ett ansikte på personen ifråga. Intresset för 
att deltaga i Skola 1, var från början fem personer, men liksom jag tidigare har nämnt, så 
valde en person att avstå av personliga skäl, innan studien påbörjades. Därför var det fyra 
personer som deltog från Skola 1. Samtliga fyra lärare har sedan länge tillhört 
samhällskunskapsprogrammet men sedan en tid tillbaka har en av deltagarna istället börjat på 
humanistprogrammet. Könsfördelningen bland deltagarna i Skola 1 var en kvinna och tre 

																																																								
74 Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011, 
Stockholm.s.42. 
75 Vetenskapsrådet (2011). s.67–69. 
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män. Samtliga lärare är utbildade samhällskunskapslärare i åldersspannet 39 år till och med 
56 år och de har varit yrkesverksamma emellan 13 och 19 år. Den andra fokusgruppsintervjun 
gjorde jag på den skola som jag har valt att benämna som Skola 2. Efter den inledande 
kontakten på skolan så kom jag i kontakt med den ämnesansvarige samhällskunskapsläraren. 
Dock visade det sig att den ämnesansvarige samhällskunskapsläraren hade varit min 
lärarhandledare på min andra verksamhetsförlagda utbildningsplats under hösten 2017. Men 
efter noga övervägande så fann jag inte att det skulle begränsa eller försvåra min roll som 
moderator. Snarare kanske det var till min fördel att jag hade träffat honom sedan tidigare och 
även de andra lärarna som tackade ja till fokusgruppsintervjun. Från Skola 2 anmälde sig fem 
yrkesverksammalärare att de ville medverka i intervjun, alla var män. Samtliga lärare på 
skolan var utbildade samhällskunskapslärare, i åldersspannet 30 till 40 år. För två av lärarna 
var denna skola deras första arbetsplats efter examen. Det antal år i läraryrket som Skola 2:s 
lärare hade varierade mellan 6 år till och med 19 år. 
 
Mitt tillvägagångssätt vid fokusgruppsintervjuerna var att jag efter överenskommen tid hade 
bokat ett klassrum. I klassrummet hade jag dukat upp med fika så att de därmed skulle kunna 
få en känsla av en trevlig kaffestund tillsammans. Kvale och Brinkmann framhåller att det 
första mötet liksom de första minuterna vid en intervju har avgörande betydelse för hur 
intervjun kommer att fortlöpa.76 Därför vinnlade jag mig om att göra samtalet så 
avdramatiserat som möjligt. När respondenterna hade satt sig så bad jag dem att ta för sig av 
godsakerna på bordet och under tiden som alla försåg sig så gick jag igenom dem 
konfidentiella kraven som de tidigare hade kunnat läsa om i det första informationsbrevet och 
senare i intervjuguiden med frågor.77 Förutom att informera dem om att deras deltagande var 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande så frågade jag dem om det 
gick bra att jag spelade in samtalet på min laptop. Samtliga deltagare gav mig sitt samtycke 
och undertecknade även den samtyckesblankett som jag hade bifogat i informationsbrevet.78 
Respondenterna fick i samband med underskriften av det skriftliga samtycket information om 
de nya förordningar som gäller sedan GDPR lagen inträdde, i maj 2018. Därmed 
informerades respondenterna om rätten till konfidentialitet, det vill säga skydd mot att 
obehöriga tar del av information som kan härledas till personen i fråga. Jag berättade att jag 
hade upprättat en kodnyckel där namn, ort, och namn på skolan byttes ut för att ingen ska 
kunna knyta den informationen till den berörda skolan, utan den är enbart tillgänglig för mig 
som författare. Lärarna informerades om att deras namnunderskrift på samtyckesblanketterna 
skulle vara arkiverade på Karlstads Universitet tills det att studien är genomförd, och därefter 
raderas den tillsammans med insamlingsmaterialet.79 

Därefter kom samtalet igång. Kvale och Brinkmann framhåller vikten av att moderatorn 
vinnlägger sig om att skapa en så förtroendefull och trevlig atmosfär som möjligt som gör att 
de deltagande respondenterna uppfattar det som att de kan tala fritt och inte heller har några 

																																																								
76 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.170. 
77  Se bilaga 1 som ligger efter källförteckningen. 
78 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.170. 
79 Vetenskapsrådet (2011). s.67–69. 
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svårigheter, med att dela med sig av sina erfarenheter med dem andra i gruppen.80 För att 
underlätta samtalets gång vinnlade jag mig om att visa intresse genom att aktivt lyssna och 
uppmärksamt nicka. För att det tydligt skulle framgå att jag var genuint intresserad av vad de 
hade att säga i ämnet.81 I och med det var det också enkelt att ställa de följdfrågor som jag 
eventuellt kunde upptäcka under intervjuns gång 82 

Kvale och Brinkmann slår fast vikten av att inledda fokusgruppsintervjun med att lite kort 
berätta om syftet med studien och den tidigare forskningen.83 Därefter fick alla deltagare 
presentera sig i tur och ordning genom att uppge sitt namn, ämne och antal år i läraryrket. 
Sedan inledde jag med den första frågan, och jag underströk då att de flesta frågorna går in i 
varandra, och att var och en fick gärna inflika, om det var något som de vill tillägga i 
diskussionen. Dock poängterade jag vikten av att man räckte upp sin hand och att man sade 
sitt namn när man började prata för att det skulle löpa på så smidigt som möjligt och för att 
förhindra missuppfattningar vid min senare transkribering av intervjun. Intervjun flöt på bra, 
det var ett lättsamt och prestigelöst samtal där alla vinnlade sig om att bidra med det de ville 
ha sagt. Därför var det också lätt för mig som moderator att hålla samtalet flytande och få 
respondenterna att breda ut sig och tala fritt om de frågor som ställdes i ämnet. En bidragande 
orsak var nog liksom Kvale och Brinkmann poängterar att frågorna bör vara korta, lätta att 
förstå och förskonade från akademisk jargong.84 När den avsatta tiden, på en timma, närmade 
sig sitt slut så avrundade jag samtalet genom att fråga var och en om det var något mer som de 
ville tillägga. När ingen hade något mer att tillägga så tackade jag alla deltagare så hjärtligt 
för deras medverkan, i fokusgruppsintervjun. Därefter så tog vi farväl och jag passade då 
också på att fråga om jag kunde få återkomma till dem om det skulle vara något som var 
oklart i intervjun och de svarade att det gick bra. 

 

3.3.3 Transkriptionsprinciper 

Att skriva ut intervjuer är ingen lätt sak eftersom det är en tolkande process där skillnaden 
mellan det muntliga talet och den skriftliga texten kan ge upphov till en rad praktiska och 
principiella överväganden.85 Det är viktigt att poängtera att intervjusituationen är en 
samtalsform mellan människor ansikte mot ansikte men att den kan anta en annan form när 
den omvandlas och fixeras i skriven form.86 Därför är det viktigt att poängtera att 
transkriptionen från ett muntligt till ett skriftligt språk tillkommer efter noga övervägande om 
dess för- och nackdelar.87 Efter noga övervägande hur jag skulle gå tillväga så valde jag att 
transkribera intervjuerna ordagrant och det justerades sedan mot det inspelade materialet. 
Dock har vissa hummande och instämmande strukits för att förbättra textflytet. Därefter har 
																																																								
80 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.170. 
81 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.170. 
82 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.180. 
83 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.170. 
84 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.172. 
85 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.217. 
86 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.217. 
87 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.217. 
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texten anpassats från det talspråkliga till den skriftliga genom skapandet av fullständiga 
meningar och genom att ord som ”liksom” och ”typ” har strukits för att skapa en större 
läsbarhet i citaten.88 Därmed är min förhoppning att de samhällsdidaktiska värdena i texten 
framkommer i den skrivna texten. Det är viktigt att betona att en intervju är en levande social 
interaktion som blir till i den samtalskontext som den uppstår i och därmed är den inte 
tillgänglig på samma vis för den som läser texten i efterskott.89 Dock har jag vid något tillfälle 
valt att skriva fram nickningar, instämmande och skratt eftersom jag menar att det bidrar till 
studien. På så vis kan läsaren få en mer personlig uppfattning av det möte som ägde rum 
under fokusgruppsintervjun. Avslutningsvis vill jag framföra att jag till en början hade tänkt 
göra två fokusgruppsintervjuer på varje skola, men allteftersom den första intervjun fortskred, 
så upptäckte jag att en teoretisk mättnad i och omkring ämnet inträdde, under den entimmes 
långa intervjun.90 Därför valde jag att endast göra en fokusgruppsintervju på vardera skolan 
eftersom det enligt mig utgjorde ett tillräckligt underlag utifrån den tid och sidantal jag hade 
till mitt förfogande för denna uppsats.91 

 

3.3.4 Analys av materialet 

Att finna ut vad som är viktigast utifrån datainsamlingsmaterialet kan i det närmaste liknas 
vid ett detektivarbete. Mitt tillvägagångssätt för att få reda på vad som eftersöktes är att jag 
har påmint mig om mitt syfte och frågeställningar under studiens gång. Därefter har jag 
utifrån studiens syfte och frågeställningar delat in frågorna i tabeller. Efter återupprepande 
läsningar av transkriberingen har jag markerat de ord och tankesätt som jag återfinner i min 
tidigare forskning och min teoretiska utgångspunkt som i detta fall är Odenstads tre 
ämnesprofiler orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne och Sandahls: första 
ordningens- och andra ordningens kunskaper. Utifrån dessa tabeller har jag sedan delat in 
materialet under följande rubriker samhällsbegreppet, Odenstads orienteringsämne och 
Sandahls första ordningens kunskaper och Odenstads analysämne och diskussionsämne och 
Sandals andra ordningens kunskaper. Därefter påbörjade jag resultat och analysdelen genom 
att jag lyfte ut de citat från tabellen som kunde besvara mina frågeställningar för studien och 
placerade dem under respektive rubrik som tidigare har nämnts. Det resultatet som därigenom 
framkom utifrån samhällskunskapslärarnas utsagor omkring samhällsbegreppet analyserades 
sedan mot den redan befintliga forskningen liksom min teoretiska utgångspunkt: Odenstads 
tre ämnesprofiler orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne och Sandahls: första 
ordningens- och andra ordningens kunskaper. 

 

																																																								
88 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.218–221. 
89 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.218. 
90 Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. s. 452. 
91 På grund av den teoretiska mättnad som uppstod vid den första intervjun gjordes därför ingen andra intervju 
liksom tidigare har framkommit i mitt informationsbrev. 
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3.3.5 Fallstudiens begränsningar 

I kvalitativa studier har begreppen reliabilitet och validitet ifrågasatts mycket på grund av att 
det i första hand förknippas med kvantitativa studier.92 En viktig del i arbetet med den 
kvalitativa datan är att skapa en så hög grad av transparens i hur arbetet har gått tillväga och 
den eventuella påverkan som skulle vara möjlig. Därför har jag genomgående under arbetets 
gång vinnlagt mig om att så systematiskt och kategoriskt som möjligt visa hur jag har gått 
tillväga för att komma fram till det resultat som jag har gjort och därmed utesluta tankar om 
eventuell påverkan.93 Därmed vill jag också framhålla att mitt syfte med denna studie inte på 
något sätt ska ses som att jag skulle framföra någon representation eller generalisering till 
samhällskunskapslärarnas utsagor omkring samhällsbegreppet och de färdigheter och 
förmågor som framkommer från Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens 
kunskaper och Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandals andra ordningens 
kunskaper. Dock menar jag att studien skulle kunna bidra med en ämnesdidaktisk insikt och 
förståelse omkring samhällskunskapsämnet som sådant och däri ligger själva bidraget till 
forskningen. De tankar som kommer till uttryck i min analys utgår från det jag har kommit 
fram till genom min studie. Dock ligger det i själva sakens natur att det är svårt att särskilja 
utövarens tolkning från hens tidigare erfarenhet och kunskaper i ämnet. Därmed överlämnar 
jag till läsaren att själv avgöra, hur väl jag har lyckats, eller om det hade varit möjligt att göra 
det på något annat vis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
92 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.224–227.	
93 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). s.224–227. 
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4.0	Resultat	och	resultatanalys	

 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet och resultatanalysen som har framkommit 
ur fokusgruppsintervjuerna på de båda aktuella skolorna för studien. Följaktligen kommer 
resultatet och analysen av föreliggande studie att relateras till det tidigare forskningsläget 
omkring samhällskunskapslärares tal om samhällsbegreppet och dess beskaffenhet i 
samhällskunskapsämnet. Därmed är min förhoppning att bringa lite klarhet i 
samhällsbegreppets beskaffenhet i samhällskunskapen samt ge en inblick i vad som motiverar 
lärarna i deras undervisning. För att resultatanalysen ska framgå tydligt kommer var skola att 
redovisas för sig. Inledningsvis en kort presentation av lärarna på respektive skola. Därefter 
kommer lärarnas uttalanden om vad de lägger i samhällsbegreppet att redovisas och 
analyseras utifrån tidigare forskning. Därefter kommer de färdigheter och förmågor som 
urskilts i materialinsamlingen utifrån Odenstads orienteringsämne, analysämne och 
diskussionsämne och Sandahls första och andra ordningens kunskaper att redovisas och 
analyseras. Avslutningsvis kommer en sammanfattande konklusion av det insamlade 
materialet och analysen att klargöras för respektive skola. 

 

4.1 Resultat och analys av Skola 1 

Inledningsvis kommer lärarnas yttranden om vad de lägger i samhällsbegreppet att redovisas 
och analyseras med den redan befintliga forskningen. Därefter kommer de färdigheter och 
förmågor som urskiljts i materialinsamlingen från Skola 1:s, samhällskunskapslärares tal om 
samhällsbegreppet och hur det kommer till uttryck i undervisningen att redovisas och 
analyseras mot den teoretiska utgångspunkten som är Odenstads orienteringsämne, 
analysämne och diskussionsämne och Sandahls första och andra ordningens kunskaper. 

	

4.1.2 Presentation av lärarna i Skola 1 

Här kommer en presentation av lärarna i Skola 1. Samtliga lärare utom Olof är verksamma på 
samhällsprogrammet. Dock har Olof tillhört samhällsprogrammet till helt nyligen när han 
gick över till humanistprogrammet. 

Tora är 39 år och brinner för demokrati och mänskliga rättigheter och har ett stort politiskt 
samhällsengagemang, där hon bland annat har olika projektgrupper såsom projekt Zimbabwe 
som hon engagerar och involverar eleverna i. Tora har arbetat på skolan sedan hon 
nyexaminerades 2006 och har ämnena samhällskunskap och filosofi. 



	
	
	
	
	

	
	

31	

Olof är 56 år gammal och brinner för demokrati och mänskliga rättigheter och är politiskt 
aktiv. Olof har arbetat i 17 år på gymnasieskolan och dessförinnan arbetade han 2 år på 
högstadiet. Olof har ämnena samhällskunskap och religion. 

Erik är 47 år och brinner för demokrati och mänskliga rättigheter och är politiskt aktiv. Erik 
har arbetat på gymnasieskolan sedan 2001. Erik är förstelärare inom samhällsvetenskapen och 
har ämnena samhällskunskap, internationella relationer och svenska. 

Mats är 49 år och brinner för demokrati och mänskliga rättigheter och är politiskt aktiv. Mats 
har arbetat sedan 1999. Tidigare arbetade han på en praktisk gymnasieskola men sedan tre år 
tillbaka arbetar han på den högskoleförberedande gymnasieskolan som är aktuell för studien. 
Mats har ämnena samhällskunskap och historia. 

 

4.1.3 Skola 1: Lärarnas tal om samhällsbegreppet 

I lärarnas tal om samhällsbegreppet framkommer inte sällan en något splittrad bild där flera 
utav lärarna beskriver det som att samhällsbegreppet inte är något som de explicit undervisar 
om utan det närmast är att betrakta som förgivettagande. Bland annat uttrycker sig Mats så 
här: 

Vi undervisar aldrig specifikt om samhällsbegreppet, det finns där underförstått ändå.94  

Den bilden av samhällskunskapsämnet som splittrat, osammanhängande och utan någon 
direkt kärna finner vi också i den tidigare forskningen av såväl Schüllerqvist och Karlsson95 
men också hos Bronäs och Selander96. 

Olof uttrycker sig så här omkring samhällsbegreppet: 

Personligen, när jag tänker på samhällskunskap, så börjar jag alltid med demokrati. Jag tror att 
de flesta lärarna [övriga instämmer och nickar] börjar jobba med demokrati och mänskliga 
rättigheter, i varje fall i kursen samhällskunskap 1b. Och då blir det kanske omedvetet, att 
man fokuserar väldigt mycket vid demokrati.97 

Den bilden som Olof ger uttryck för att det är demokratibegreppet som allt som ofta ses som 
det överordnade begreppet i ämnet framhåller även tidigare forskning såsom Schüllerqvist 
och Karlsson98 och det framkommer inte minst utifrån Børhaug där han framhåller att det är 
helt avgörande för samhällsutvecklingen att eleverna har en välfungerande demokratisk 
kompetens för delaktighet i samhället.99 Det är kanske inte heller så konstigt att 
demokratibegreppet är det framskjutande begreppet i ämnet. För alltsedan samhällskunskapen 

																																																								
94 Skola 1, lärare Mats, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
95 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.1. 
96 Bronäs, A och Selander, S (2002). s.75 
97 Skola 1, lärare Olof, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
98 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.1. 
99 Børhaug, K (2017).  s.2–3 
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först nämndes i kursplanen 1948, har ämnet haft en framskjuten plats som försvarare av de 
demokratiska värdena. 

Lite längre fram i samtalet så uttrycker sig Olof omkring samhällsbegreppet men då i 
samband när han pratar om kursen samhällskunskap 2 och 3: 

Jag har tidigare haft både samhällskunskap 2 och 3 och där finns det visst stoff, där 
samhällsfrågor står i fokus, om man tittar t.ex. på politisk ideologi, som är högst relevant till 
samhällsbegreppet, och där de olika filosofernas tankar står i fokus. Där går det tydligt att se 
att samhällsbegreppet står i fokus, inte demokratibegreppet. Mycket kan man säga om 
Hobbes, men någon demokrat var han väl inte! (haha). Så det varierar också, vilka kurser som 
man har. Samhällskunskap 1b, är problematisk för den är så stofftung.100 

Vidare uttrycker sig Olof så här om samhällsbegreppet:  

I min mening är samhällskunskap 2 och 3 mycket mer sammanhållet och man har också 
mycket mer frihet till sitt förfogande. Jag skulle nog säga att samhällsbegreppet kommer mer 
till uttryck i samhällskunskap 2 och 3 än vad det gör i samhällskunskap 1b.101 

Olof pekar på något intressant nämligen den att om man tittar utanför det förgivettagna så går 
det att urskilja att även om ämnet som sådant upplevs som mångfasetterat och svårt att greppa 
så finns det en kärna i samhällsbegreppet den bilden framför bland annat Broman102 och 
Blanck och Lödén.103 

Tora pekar även hon på att samhällsbegreppet kan ses som något lösryckt och taget ur sitt 
sammanhang och att det sällan är något som man explicit lyfter i samhällskunskapsämnet. 
Tora uttrycker det så här:  

Vad är det vi lägger in i begreppet, när vi tänker på samhällsbegreppet? På nåt sätt, är det väl 
som så, att vi är så väl förtrogna, med att vi är samhällsvetare, att vi inte tänker så mycket på 
samhällsbegreppet. Det som snarare är ett problem, i samhällskunskap 1b, är väl att försöka 
skapa en helhet och sammanhang, i den kursen. För att eleven ska kunna se: men okej, allt det 
här rör ju samhället. Fast på olika sätt, går det att se att samhället hänger ihop.104 

Här framkommer även den bild som tidigare forskning såsom framförallt Bronäs och Selander 
poängterar att det är svårt att skapa en helhet och sammanhang i ämnet mycket på grund av 
ämnets tvärvetenskaplighet som de hävdar gör ämnet svår definierbart och svårt att greppa.105 

Men samtidigt pekar såväl Tora såsom Erik på att samhällsbegreppet kommer till uttryck vid 
de olika momenten i samhällskunskap när de analyserar utifrån ett individ, grupp och 
samhällsperspektiv. I sammanhanget menar lärarna också att det går att knyta ihop delarna på 
ett mer sammanhållande sätt genom att se det som ett analysverktyg. Tora uttrycker det så 
här: 

																																																								
100 Skola 1, lärare Olof, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
101 Skola 1, lärare Olof, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
102 Broman, A. (2015). s.9. 
103 Blanck, S och Lödén (2017.s.42 
104 Skola 1, lärare Tora, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
105 Bronäs, A och Selander, S (2002). s.75 
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I de olika momenten så har vi ju alltid individ, grupp och samhällsperspektiv. Där kommer ju 
den beröringen in. [de andra nickar och håller med]. Ta till exempel nationalekonomin i 
samhällskunskap 1b, när vi arbetar med privatekonomin, då kommer vi naturligt in på hur 
individen samverkar med samhället. Där kommer beröringen in, hur det påverkar ens liv, eller 
jag, som individ, i relation till det stora kretsloppet. Pratar man om demokratifrågan och 
mänskliga rättigheter som ju också är en viktig del i kursen samhällskunskap 1b. Det är ett 
förhållningssätt skulle jag vilja säga. Det är väl på så sätt vi knyter ihop de olika delarna.106 

På ett liknande sätt uttrycker Erik det hela när han beskriver hur de i ämnesgruppen har pratat 
om samhällsbegreppet i relation individ, grupp och samhälle. Erik uttrycker det så här: 

Ta till exempel ekonomiavsnittet som Tora nämnde. Eleven ska kunna placera in sig själv i 
det stora kretsloppet, för att få en förståelse för hur det kommer att gå för individen om 
ekonomin går bra eller dåligt. Det är samma sak med demokratin. Du som individ, individens 
rättigheter, demokrati och mänskliga rättigheter som oftast brukar kopplas ihop. […] vad har 
individen för några rättigheter kopplat till mänskliga rättigheter. Sett ur demokratibegreppet 
hur styrs landet och det här samspelet mellan individ och samhälle som finns där naturligt, 
hela tiden. Det är ett naturligt inslag i nästan alla delar som vi gör, skulle jag vilja säga! Om vi 
skulle ha någon gemensam nämnare, så är nog det en utgångspunkt, för de flesta av oss i alla 
fall, när vi jobbar med samhällsbegreppet.107 

Utifrån Toras och Eriks resonemang härovan går det att urskilja de tankegångar som även 
framkommer i framförallt Blanck och Lödéns108 forskning men även Broman109 där de 
framför att samhällskunskapen skulle göra sig förtjänt av att lyfta fram samhällsbegreppet 
som ett studie- och analysobjekt. På så sätt skulle man på ett effektivare sätt kunna studera 
samhällets olika delar med varandra för att sedan foga samman delarna med dess helhet och 
därigenom bringa större förståelse för samhällskunskapen som helhet. 

Längre fram i samtalet så landar även Olof i att det går att urskilja en röd tråd i 
samhällsbegreppet när han berättar om hur han undervisar i samhällskunskap 1b. Olof 
uttrycker det så här:  

Jag tänker som så, när det kommer till samhällskunskap 1b, att jag försöker ha det som något 
sammanhållande kluster: ekonomi, politik, ideologi, eftersom jag menar att det hänger ihop 
med varandra, och då kommer samhällsbegreppet in där, så att säga.110 

Utifrån ovanstående resonemang går det att skönja att lärarna uttrycker en viss samsyn 
omkring samhällsbegreppet att det har potential att utgöra ett mer sammanhållande kluster 
som skulle bidra till att skapa mening och sammanhang för samhällskunskapsämnet som 
helhet. Det resonemanget finner vi även hos såväl Broman111 som Blanck och Lödén112 
liksom Schüllerqvist och Karlsson113 när de hävdar att samhällsbegreppet borde göras till det 

																																																								
106 Skola 1, lärare Tora, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
107 Skola 1, lärare Erik, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
108 Blanck, S och Lödén (2017). s.42 
109 Broman, A. (2015), s.3. 
110 Skola 1, lärare Olof, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
111 Broman, A. (2015), s.3. 
112 Blanck, S och Lödén (2017). s.42 
113 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.9–11. 
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övergripande begreppet som samhällskunskapsämnet kunde samsas kring och som skulle 
bidra till ökad förståelse av ämnet som helhet. 

4.1.4 Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens begrepp  

Under denna rubrik kommer vi att ta en närmare titt på de färdigheter och förmågor som 
lärarna ger uttryck för, utifrån Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens 
kunskaper. De kan i huvudsak kategoriseras som de begrepp och fakta som lyfts fram i 
undervisningen och är allt som oftast ämnesspecifika. Dessa ämnesspecifika begrepp är 
viktiga att eleverna lär sig och de kommer sedan till användning i Sandahls andra ordningens 
kunskaper och Odenstads analysämne och diskussionsämne. 

Utifrån Skola 1:s materialet framkommer det att begrepp är högst väsentligt i undervisningen. 
Erik uttrycker det så här:  

För att kunna tänka som en samhällsvetare. Behöver eleverna bland annat kunna abstrahera, 
dra ut det hela, som inte rör deras egna vardag. Istället behöver de kunna prata om det på ett 
allmängiltigt sätt. Så är det! Det kämpar vi mycket med! Begrepp, den begreppsliga biten, är 
så himla viktig.114 

Olof uttrycker det lite annorlunda:  

De ska ha med sig så att de kan förstå vad ett samhälle är för någonting och vad det består av 
för några delar, och hur man kan påverka eller påverkas.115 

Utifrån ovanstående framkommer det att begrepp är högst relevanta för att kunna tänka som 
en samhällsvetare. Erik belyser hur viktigt det är att eleven har begrepp som gör att de kan gå 
utanför det förgivettagna och prata om det för stunden dryftade, utifrån ett allmängiltigt sätt. 
För att kunna göra det krävs relevanta ämnesspecifika begrepp. Den bilden framkommer såväl 
i Odenstads orienteringsämne såsom Sandahls första ordningens kunskaper. Där författarna 
framhåller vikten av begrepp i undervisningen som behövs för att kunna sätta begreppen i ett 
större sammanhang och på så sätt bredda perspektivet.116 Inte minst framhålls ämnesspecifika 
begrepp och fakta för att eleverna ska kunna få en större förståelse och kunskap om hur 
samhället är organiserat.117 Odenstads orienteringsämne framkommer om än tydligare i Olofs 
resonemang när han framhåller att eleverna ska få en förståelse för vad samhället är och hur 
de olika delarna hänger ihop med varandra. Här framkommer det inte minst att 
samhällskunskap ska bredda och fördjupa elevernas förståelse för samhället och att ämnet har 
en tydlig orienteringsförmåga inbyggd i sig. Med andra ord, är det viktigt att eleverna tränas i 
begreppsanvändning. Dock förutsätter inte det ena, det andra. Det är givet att eleverna kan 
tillskansa sig Sandahls andra ordningens kunskaper liksom Odendals analysämne och 
diskussionsämne utan att först ha tränats i ämnesspecifika begrepp. Dock leder det inte till den 
ökade förståelsen och det breddade perspektivet, som det annars skulle göra. 

																																																								
114 Skola 1, lärare Erik, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
115 Skola 1, lärare Olof, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
116  Sandahl, J. (2011). s.117–119. 
117 Odenstad, C. (2010), s.132–133. 
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4.1.5 Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra ordningens 
kunskaper 

Under denna rubrik kommer de färdigheter och förmågor som urskilts i materialinsamlingen 
utifrån Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra ordningens 
kunskaper att redovisas och analyseras. Dessa båda begreppsapparater är liksom tidigare har 
nämnts i paritet med varandra. De färdigheterna eller om man så vill förmågor eller verktyg, 
är i allt det väsentligaste: analysera, diskutera, perspektivtagande, belägg, slutsatser, kausalitet 
och abstraktioner.  

I samhällskunskapslärarnas utsagor i Skola 1 framkommer framförallt tanken att eleverna ska 
lära sig att tänka som en samhällsvetare. Inte sällan framkommer det i detta sammanhang de 
förmågor som Odenstad analys- och diskussionsämne och Sandahl lyfter fram som andra 
ordningens kunskaper. Lärarna betonar att för kunna tänka som en samhällsvetare och för att 
få godkänt betyg i samhällskunskapsämnet är det inte bara nödvändigt utan också en 
förutsättning att eleverna utvecklar den analytiska förmågan, det kritiska tänkandet, liksom att 
kunna hantera och sovra i en stor informationsmängd och anta och byta perspektiv. 

Tora uttrycker det så här:  

För att eleverna ska få sammanhang och börja greppa ämnet, så handlar det också om 
färdigheter. För att få dem att förstå, att de ska börja tänka som en samhällsvetare. Det går 
inte riktigt att separera de två delarna. Javisst, du har stoffet, och innehållet. 118 

Olof uttrycker det så här:  

För att klara av ett godkänt betyg, så ska du kunna göra en analys. Det finns i 
samhällskunskap 1b att du ska kunna göra en analys utifrån de olika nivåerna individ, grupp 
och samhällsnivå.119  

Mats fyller i: 

Analysbiten som Olof nämnde är alltid aktuell. Det är viktigt att hjälpa eleverna att förstå hur 
det går att se orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.120  

Tora breddar och nyansera sina tankar lite närmre:  

Det är viktigt med det innehållsmässiga som ni har sagt innan. Men framförallt 
förberedelserna för att kunna bli delaktiga samhällsmedborgare. Att eleverna har de 
redskapen, verktygen för att kunna tackla samhället. De hänger mycket ihop med att kunna 
fatta kloka beslut. Att man faktiskt kan förhålla sig till den informationen eller det samhälle 
som man lever och verkar i. Jag tror det var Nietzsche som sade det när han kritiserade 
skolan; ” bara faktainlärning i skolan utan någon mening och sammanhang är meningslöst”. 
Det är ganska radikalt att säga, om man tänker efter, redan på 1800-talet [de andra nickar och 
instämmer]. Verktygen är kanske mer centrala. Jag blir ju inte jätteledsen om eleverna när de 
har gått ut härifrån har glömt en del saker. Men att de sedan när de tittar på en text har 

																																																								
118 Skola 1, lärare Tora, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
119 Skola 1, lärare Olof, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
120 Skola 1, lärare Olof, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
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verktygen att hantera stoffet. Färdigheter som självfallet bygger på fakta men som man sedan 
kan göra något av. Det kritiska tänkandet, eller att kunna ta olika perspektiv.121 

Olof fyller i samtalet:  

En analytisk förmåga är jätteviktigt men det ska vara byggt på en medborgargrund annars blir 
det bara löst tyckande.122  

Framförallt framkommer det utifrån samhällskunskapslärarnas utsagor det som Odenstad 
benämner som analysämne och som Sandahls framför i andra ordningens kunskaper att det är 
viktigt att eleverna lär sig att analysera. Den kanske mest framträdande orsaken till detta är 
det som Tora ger uttryck för, när hon betonar att ett av samhällskunskapens viktigaste 
uppdrag, är att förberedda eleverna till att bli delaktiga samhällsmedborgare, och då krävs det 
att de har de färdigheter, redskap och verktyg som behövs för att leva och verka i samhället.123 
Till de anförda färdigheter som explicit lyfts fram av Tora är det att kunna förhålla sig till 
informationen, ett kritiskt tänkande och kunna ta olika perspektiv. Men också det som Olof 
ger uttryck för att analysförmåga krävs för att få ett godkänt betyg.  

 

4.1.6 Sammanfattning av Skola 1:s resultat och analys 

Sammanfattningsvis framkommer det följande utifrån Skola 1:s utsagor omkring 
samhällsbegreppet och Odenstads orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne och 
Sandahls första och andra ordningens kunskaper. I lärarnas samtal om samhällsbegreppet 
framkommer en något splittrad bild där samhällsbegreppet inte sällan ses som lösryckt och 
taget ur sitt sammanhang vilket gör att det är svårt att skapa någon helhet och sammanhang 
omkring ämnet och då framförallt i kursen samhällskunskap 1b. Lärarna uttrycker det som att 
samhällsbegreppet i det närmast är att betrakta som förgivettaget. I sammanhanget framhåller 
lärarna att det är vanligt att börja med demokrati i kursen samhällskunskap 1b. Den bilden av 
demokratibegreppet som överordnat framkommer också i tidigare forskning. Men under 
samtalets gång framträder bilden av att samhällsbegreppet kommer mer till uttryck i 
samhällskunskapskursen 2 och 3. Lärarna framhåller att samhällsbegreppet främst kommer 
till uttryck vid de olika momenten i samhällskunskap 1b när de analyserar ur ett individ, 
grupp och samhällsperspektiv. Lärarna ger i samtalet uttryck för att samhällsbegreppet skulle 
vara förtjänt av att ses som ett analysverktyg eftersom det skulle möjliggöra att studera 
samhällets olika delar med varandra vilket skulle bringa större förståelse för 
samhällskunskapen som helhet.  

Sammantaget går det utifrån lärarnas utsagor att skönja att lärarna uttrycker en viss samsyn 
omkring samhällsbegreppet att det har potential att utgöra ett mer sammanhållande kluster 
som skulle bidra till att skapa mening och sammanhang för samhällskunskapsämnet som 

																																																								
121 Skola 1, lärare Tora, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
122 Skola 1, lärare Olof, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
123 Skola 1, lärare Tora, fokusgruppsintervju 2019-02-26. 
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helhet. Det ligger helt i linje med den tidigare forskningen som menar att samhällsbegreppet 
borde göras till det övergripande begreppet som samhällskunskapsämnet kunde samsas kring 
och som i sin tur skulle bidra till ökad förståelse av ämnet som helhet. 

Utifrån lärarnas samtal framhålls vikten av en god begreppsförmåga vilket ligger helt i linje 
med Odenstads orienteringsämne såsom Sandahls första ordningens kunskaper. 
Begreppsförståelsen framhålls som särskild viktig för att förstå sammanhang och för att 
bredda perspektivet och inte minst för förståelsen av samhället och hur de olika delarna 
hänger ihop med varandra.  

Lärarna framhåller vikten av de färdigheter och förmågor som utgörs av Odenstads analys- 
och diskussionsämne och Sandahls andra ordningens kunskaper. Lärarna framhåller vikten av 
att utveckla färdigheter såsom analysförmåga som bidrar till det samhällsvetenskapliga 
tänkandet. Analysförmågan krävs inte minst för att få godkänt betyg i 
samhällskunskapsämnet. Lärarna understryker att det inte bara är nödvändigt utan också en 
förutsättning att eleverna utvecklar den analytiska förmågan, kritiskt tänkande, liksom att 
hantera och sovra i en stor informationsmängd och byta perspektiv. Framförallt kommer det 
till uttryck i samhällskunskapslärarnas utsagor när de framhåller vad de ser som 
samhällskunskapens viktigaste uppdrag, nämligen den att förberedda eleverna till att bli 
kritiska samhällsmedborgare. För det krävs att de har de färdigheter, redskap eller verktyg 
som behövs för att leva och verka i samhället.  
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5.0	Resultat	och	analys	av	Skola	2	

Inledningsvis en kort presentation av samhällskunskapslärarna i Skola 2. Därefter kommer 
lärarnas yttranden om vad de lägger i samhällsbegreppet att redovisas och analyseras mot den 
redan befintliga forskningen. Därefter kommer de färdigheter och förmågor som urskiljts i 
materialinsamlingen utifrån Skola 2:s material utifrån samhällskunskapslärarnas tal om 
samhällsbegreppet och hur det kommer till uttryck i undervisningen att redovisas och 
analyseras mot den teoretiska utgångspunkten som är Odenstads orienteringsämne, 
analysämne och diskussionsämne och Sandahls första och andra ordningens kunskaper. 

 

5.1 Presentation av lärarna i Skola 2 

Här kommer en kort presentation av lärarna i skola 2. Samtliga fem yrkesverksamma 
samhällskunskapslärare är verksamma på ekonomiprogrammet som är ett 
högskoleförberedande gymnasieprogram.  

Nils är 40 år och samhällskunskapslärare sedan 2005. Nils brinner för demokrati och 
mänskliga rättigheter liksom samhällsekonomi och politik. 

Sten är 36 år och undervisar i samhällskunskap och religion. Sten är anställd på skolan sedan 
2013 och det är hans första arbete efter lärarexamen. Sten brinner för demokrati och 
mänskliga rättigheter liksom samhällsfrågor i stort. 

Rolf är 36 år och undervisar i samhällskunskap och religion. Rolf är anställd på skolan sedan 
2011 och det är hans första arbete efter lärarexamen. Rolf brinner för demokrati och 
mänskliga rättigheter och har ett stort samhällsengagemang. 

Sven är 35 år och undervisar i samhällskunskap, filosofi, sociologi och internationella 
relationer. Sven är ämnesansvarig för samhällskunskapen på ekonomiprogrammet. Sven 
började arbeta på den aktuella skolan 2013. Sven brinner för demokrati och mänskliga 
rättighet liksom samhällsfrågor i stort.  

Trond är 30 år och undervisar i samhällskunskap, historia och internationella relationer.  
Trond har arbetat på skolan sedan 2015. Innan dess arbetade han några år på högstadiet. 
Trond brinner för demokrati och mänskliga rättigheter och samhällsekonomi. 

 

5.1.2 Skola 2: Lärarnas tal om samhällsbegreppet 

I lärarnas tal om samhällsbegreppet framkommer inte sällan att samhällskunskapen kan 
uppfattas som spretigt och osammanhängande. Bland annat utrycker sig Nils så här:   

Det är ett ämne som kan ses som lite osammanhängande. Kanske på grund av att när vi jobbar 
så hoppar man från olika moment till nästa, till exempel nu har vi jobbat färdigt med 
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sociologi, nu ska vi gå vidare med ekonomi och sedan har vi demokrati. Det är möjligt att 
eleverna tycker att man bockar av momenten så att de inte ser sammanhanget. Det är en 
utmaning när man jobbar med samhällsbegreppet.124 

Den bilden av samhällskunskapen som spretigt och osammanhängande instämmer Sven i, 
dock resonerar han i termer av, att det kan bero på ämnets tvärvetenskapliga karaktär.125 Den 
bilden lyfter även tidigare forskare som bland annat Sandahl126, liksom Bronäs och 
Selander127 att den svårighet att finna en erkänd kärna att samlas kring på grund av 
samhällskunskapens tvärvetenskaplighet att den härrör ur fyra olika discipliner. Sven 
uttrycker det så här:  

[…] samhällskunskap är ju liksom lite ett hopkok av ett antal ämnen, och det är ju någonstans 
en diskrepans i ämnet mellan att undervisa om samhällets struktur och funktion och 
individens roll i det. […] samhällsbegreppet är väl egentligen inget som man explicit berör i 
samhällskunskapen, utan det är ju på något sätt förgivettaget, vilket egentligen är lite 
knepigt.128 

Utifrån ovanstående citat framträder bilden av samhällskunskapsämnet som splittrat, 
osammanhängande och utan någon direkt kärna som också återfinns i den tidigare 
forskningen av såväl Schüllerqvist och Karlsson129 men också hos Bronäs och Selander130. 
Men här framkommer också tanken om att samhällsbegreppet mer eller mindre är 
förgivettaget att det inte är något som lärarna lägger något direkt fokus på, och som i sig kan 
ses som något anmärkningsvärt, på grund av att ämnet är samhällskunskap. Sven berättar att 
den enda gången som han explicit har kommit i kontakt med samhällsbegreppet är utifrån 
läroboken forum:  

Jag minns att det fanns ett avsnitt i läroboken Forum, där samhället liknades med ett 
gemensamt fartyg [de andra nickar och instämmer i liknelsen], där maskinen i fartyget skulle 
ses som en referensbrygga som samverkar, precis som samhället.131 

En möjlig förklaring till varför samhällsbegreppet inte har en framträdande roll i 
samhällskunskapen går sannolikt att finna i den tidigare forskningen där bland annat 
Schüllerqvist och Karlsson132 och Broman133 framfört, att fokus har legat på 
demokratibegreppet som det överordnade begreppet i samhällskunskapsämnet. Den bilden ger 
också Nils uttryck för när han säger att det ofta är demokrati som han börjar med i 
samhällskunskapskursen 1b.134 

																																																								
124 Skola 2, lärare Nils, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
125 Skola 2, lärare Sven, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
126 Sandahl, Johan (2011). s.16. 
127 Bronäs, A och Selander, S (2002) s.75–78. 
128 Skola 2, lärare Sven, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
129 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.1. 
130  Bronäs, A och Selander, S (2002) s.75–78. 
131 Skola 2, lärare Sven, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
132 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.1. 
133 Broman, A. (2015). s.3–4. 
134 Skola 2, lärare Nils, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
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Utifrån lärarnas samtal omkring samhällsbegreppet utkristalliseras inte sällan att 
samhällsbegreppet kan ses som ett analysobjekt. Trond resonerar så här:  

Utifrån den komplexiteten som finns i samhällsbegreppet, så landar det ofta i att jag använder 
den som ett analysverktyg i grund och botten. Det är komplext men på så sätt går det att 
tydliggöra de olika nivåerna i samhället, och hur de samspelar med varandra. Däri ligger 
bland annat kausalanalyser, det är ju där analysverktyget kommer in på den praktiska nivån.135 

Den bilden av samhällsbegreppet som ett studie- och analysobjekt förklarar Sten så här: 

Framförallt, använder jag samhällsbegreppet när vi ska analysera individ, grupp och 
samhälle. När vi ska ta oss an ett visst problem eller någonting som vi i klassen ska diskutera i 
samhällskunskapen. Exempelvis i sociologin försöker man få med sig alla de olika 
perspektiven samt att man försöker att binda ihop det med övriga saker såsom ekonomi, 
politik, och kultur. På så sätt försöker vi se det både ur ett mikro-, meso- och 
makroperspektiv. Det är väl det, att man framförallt, försöker lära eleverna att analysera i 
olika nivåer och se det i olika perspektiv.136 

Sett ur ovanstående resonemang framkommer en bild av att samhällsbegreppet skulle kunna 
ses som ett studie- och analysobjekt. Där det blir användbart för att tydliggöra de olika 
nivåerna individ-, grupp- och samhällsnivå och hur de samspelar med varandra. Det är också 
en bild som framkommer i framförallt Blanck och Lödéns137 forskning men även i 
Bromans138 att samhällsbegreppet borde göras till det överordnade begreppet och till 
samhällskunskapens centrala studie- och analysobjekt. 

5.1.3 Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens begrepp  

Under denna rubrik kommer vi att ta en närmare titt på de färdigheter och förmågor som 
lärarna ger uttryck för, utifrån Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens 
kunskaper. De kan i huvudsak kategoriseras som de begrepp och fakta som lyfts fram i 
undervisningen och är allt som oftast ämnesspecifika. Dessa ämnesspecifika begrepp är 
viktiga att eleverna lär sig och de kommer sedan till användning i Sandahls andra ordningens 
kunskaper och Odenstads analysämne och diskussionsämne. 

Under samtalets gång framträder inte direkt några explicita uttalanden om ämnesspecifika 
begrepp eller fakta såsom Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens 
kunskaper. Däremot framträder det mer implicit i lärarnas tal om vad som är viktigt att 
eleverna skall kunna utifrån begreppsapparaterna. Bland annat uttrycker sig Sven så här: 

Ni andra får gärna komma in och kommentera hur ni tänker, men jag kan i 
samhällskapsundervisningen, känna ett väldigt tungt ansvar i det att vi ska ge eleverna en 
orienterande förståelse för vad samhället är. Jag kan ibland känna en väldigt stark stress, runt 
det faktum, att det är vi som ska ge dem det […] visst man pratar källkritik i andra ämnen 
också, så det ligger ju inte bara enkom på oss.139	

																																																								
135 Skola 2, lärare Sven, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
136 Skola 2, lärare Sten, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
137 Blanck, S och Lödén (2017). s.43. 
138 Broman, A. (2015). s.3–4. 
139 Skola 2, lärare Sven, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
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Rolf fortsätter och fyller i samtalet och uttrycker då att samhällskunskapen många gånger 
handlar om att skapa intresse och bredda elevernas vardagliga bild av verkligheten. Bland 
annat uttrycker han att eleverna ska tillägna sig en orienteringsförmåga som gör att de lättare 
kan navigera i samhället och förstå sin omvärld bättre.140  

Den bilden som framträder från citatet och texten härovan att samhällskunskapen bör ses som 
ett orienteringsämne framträder även i den tidigare forskningen och den teoretiska 
utgångspunkten. Där Odenstad framhåller att orienteringsämnet ska ge eleverna den 
förståelse och kunskap som bidrar till förståelse av hur samhället är organiserat och för det 
krävs vissa ämnesspecifika begrepp och fakta.141 Här betonas orienteringsämnet som det som 
ska bidra till att elevernas förståelse för samhället som helhet. 

 

5.1.4 Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra ordningens 
kunskaper 

Under denna rubrik kommer de färdigheter och förmågor som urskiljts i materialinsamlingen 
utifrån Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra ordningens 
kunskaper att redovisas och analyseras. Dessa båda begreppsapparater är som tidigare har 
nämnts i paritet med varandra. De färdigheterna eller om man så vill förmågor eller verktyg, 
är i allt det väsentligaste: analysera, diskutera, perspektivtagande, belägg, slutsatser, kausalitet 
och abstraktioner. 

Lärarna i Skola 2 återkommer ofta i sitt samtal till vad de uttrycker som ”större och viktigare 
kunskaper”142 som eleverna bör få med sig från skolan. Till dessa anförs inte sällan de 
färdigheter och förmågor som återfinns i Odenstads analysämne och diskussionsämne och 
Sandahls andra ordningens kunskaper. Till dessa färdigheter och förmågor som oftast 
framförs är kritiskt tänkande, informationshantering, och att kunna anta olika perspektiv för 
att därigenom bredda sin bild. Bland annat uttrycker Rolf det så här: 

Framförallt är det viktigt, med vad jag skulle vilja kalla, för flagskeppsbegrepp. Till dessa hör 
att få eleverna att reflektera, att kunna ta information och förhålla sig till den på ett sätt som 
läroplanen, via oss, understryker som viktiga: till exempel kritiskt tänkande, att kunna ha en 
åsikt, att kunna vara ifrågasättande mot sånt som presenteras för dem. Det tänker jag, 
oberoende om vi pratar om nationalekonomi eller om vi pratar om statsskick så är ju det 
någonstans de övergripande värdena, som måste vara ledande i sammanhanget.143 

Rolf fortsätter: 

För det krävs att de får några verktyg för att kunna ta sig an exempelvis dokumentärer och 
nyheter att de får ett kritiskt förhållningssätt till det.144  

																																																								
140 Skola 2, lärare Rolf, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
141 Odenstad, C. (2010), s.132–133. 
142 Skola 2, lärare Nils, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
143 Skola 2, lärare Rolf, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
144 Skola 2, lärare Rolf, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
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Nils instämmer och lyfter i sammanhanget att han inte ser det som ett så stort problem om 
eleverna möjligtvis skulle glömma några faktauppgifter eftersom det kan de slå upp sedan. 
Istället framhåller Nils, Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra 
ordningens kunskaper. När han uttrycker det så här:  

Det som är viktiga för dem att komma ihåg. Det är förmågan att vara självständigt kritiskt 
tänkande varelser. Det är inte bara samhällskunskapsämnets ansvar, utan det är alla ämnens 
ansvar, att få med det och speciellt i dessa tider med internets framväxt […]. Vi har all 
möjlighet till fakta samtidigt som vi behöver vara mer vaksamma. Det går att få ett visst kvitto 
på det hela, inte minst när de skriver sitt gymnasiearbete i årskurs 3. Där ser man vilka det är 
som har snappat upp det, och vilka det är som, kanske, inte har gjort det lika bra. Det vi har 
pratat om, vad gäller hantering av information och fakta och sådana saker.145 

Den bilden som framträder ur lärarnas resonemang här ovan handlar i mångt och mycket om 
att de anser att större och viktigare saker som eleverna bör får med sig är de färdigheter, 
förmågor eller verktyg som Odenstad och Sandahl lyfter i sin begreppsapparat. Men för att 
göra det krävs det träning i att kunna hantera dessa färdigheter. Nils framhåller att det inte är 
förrän i årskurs tre, när eleverna skriver sitt gymnasiearbete, som lärarna får det verkliga 
kvittot på att eleverna har tagit till sig färdigheterna och förmågorna, såsom kritiskt tänkande. 
Det är först då som det blir möjligt att se vilka som verkligen har förstått hur de ska använda 
sig av färdigheterna och förmågorna och vilka det är som inte har förstått det.146 

 

5.1.5 Sammanfattning av Skola 2:s resultat och analys 

Sammanfattningsvis framkommer det följande i Skola 2:s utsagor omkring samhällsbegreppet 
och Odenstads orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne och Sandahls första och 
andra ordningens kunskaper. I lärarnas tal om samhällsbegreppet framkommer inte sällan att 
samhällskunskapen kan uppfattas som spretigt och osammanhängande mycket på grund av att 
samhällskunskapskursen 1b är så stofftung vilket medför att man snabbt måste hoppa mellan 
de olika momenten. Men det framkommer även att lärarna menar att det ligger i 
samhällskunskapsämnets tvärvetenskaplighet att ämnet härstammar ur fyra discipliner som 
den tidigare forskningen också har lyft fram. Det framträder också att lärarna menar att 
samhällsbegreppet är förgivettaget vilket kan härröra ur det faktum att demokratibegreppet 
ofta har setts som det övergripande begreppet i ämnet. Dock framhåller lärarna att 
samhällsbegreppet kan ses som ett analysverktyg när de studerar individ, grupp och samhälle. 
I det sammanhanget menar dem att begreppet skulle göras sig förtjänt av att bli 
samhällskunskapsämnets studie- och analysobjekt eftersom det skulle bidra till förståelsen av 
samhällskunskapen som helhet. Det framkommer också i den tidigare forskningen.  

Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens kunskaper framkommer mer 
implicit i lärarnas utsagor när de framhåller att samhällskunskapen ska bidra med en 

																																																								
145 Skola 2, lärare Nils, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
146 Skola 2, lärare Nils, fokusgruppsintervju 2019-03-06. 
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orienteringsförmåga. Den bilden ger Odenstad uttryck för i sitt orienteringsämne som ska 
bidra till att eleverna lättare kan navigera i samhället. För det krävs viss förståelse och 
kunskap i form av ämnesspecifika begrepp och fakta.  

Lärarna framhåller de kunskaper som de menar är av ”större betydelse än andra” till dessa 
anför dem de färdigheter och förmågor som kommer till uttryck i Odenstads analysämne och 
diskussionsämne och Sandahls andra ordningens kunskaper. Till dessa större kunskaper 
anförs inte sällan det kritiska tänkandet i förhållande till såväl det skrivna som talade ordet. 
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6.0	Avslutande	diskussion	

Här nedan kommer jag att föra den avslutande diskussionen över vad jag har kommit fram till 
utifrån samhällskunskapslärarnas utsagor omkring samhällsbegreppet utifrån att resultatet har 
analyserats gentemot den tidigare forskningen som är aktuell för studien och utifrån den 
teoretiska utgångspunkten. Den teoretiska utgångspunkten utgår från: Odenstads 
orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne och Sandahls: första ordningens- och 
andra ordningens kunskaper eftersom det kan bringa förståelse till vad det är som framträder i 
samhällskunskapslärarnas utsagor om samhällsbegreppet. För enkelhetens skull kommer 
studiens tre frågeställningar som ligger till grund för studiens övergripande syfte att besvaras 
genom att jag lyfter de båda skolorna Skola 1 och Skola 2 under respektive rubrik som 
tematiskt har följts genom studien. Därefter kommer jag att föra fram de slutsatser som jag 
har kommit fram till utifrån de båda skolorna. Sedan avslutar jag med en sammanfattande 
avslutning på diskussionen. Avslutningsvis diskuterar jag lite kort kring arbetets brister och 
möjligheter till fortsatt forskning.  

 

6.1 Samhällsbegreppet 

Under denna rubrik kommer jag att besvara studiens första frågeställning som lyder så här: 
Hur beskriver lärarna samhällsbegreppet i samhällskunskapsämnet? Beträffande vad som 
framkom utifrån Skola 1:s utsagor omkring samhällsbegreppet så framkom inte helt oväntat 
att lärarna uppfattade att samhällsbegreppet i det närmast vara att betrakta som förgivettaget, 
det var inget som de egentligen reflekterade över, utan något som de närmast såg som 
självklart. Den bilden av samhällsbegreppet som förgivettaget ger även Skola 2 uttryck för, 
men då i samband med att de beskriver hur samhällskunskapsämnet många gånger uppfattas 
som spretigt och osammanhängande, vilket de menar beror på att samhällskunskapsämnet är 
tvärvetenskapligt och består av flera olika ämnen. Den bilden kommer även till uttryck i den 
tidigare forskningen av bland annat Sandahl147 och Bronäs och Selander148 som pekar på den 
svårighet som finns med att finna en gemensam kärna som samhällskunskapsämnet kan 
samsas kring på grund av samhällskunskapens tvärvetenskaplighet att den härrör ur fyra olika 
discipliner. Den enda gången som Skola 2, explicit kan erinra sig om att samhällsbegreppet 
har kommit till uttryck, är i en tidigare lärobok, där en liknelse mellan samhället och fartygets 
maskinerier utgjorde en referensbrygga till hur samhället samverkar. Skola 1 
samhällskunskapslärare ger snarare uttryck för att det är demokrati som de först kommer att 
tänka på när de ska börja undervisa i kursen samhällskunskap 1b. Den bilden instämmer även 
Skola 2 i när de under samtalets gång ger uttryck för att det är demokrati som de börjar arbeta 
med i samhällskunskap 1b. Det ligger också helt i linje med den tidigare forskningen där 
Schüllerqvist och Karlsson149 och Broman150 ger en möjlig förklaring till varför 

																																																								
147 Sandahl, Johan (2011). s.16. 
148 Bronäs, A och Selander, S (2002) s.75–78. 
149 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.1. 
150 Broman, A. (2015). s.3–4. 
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samhällsbegreppet inte har den framträdande rollen i samhällskunskapen; vilket de främst 
menar beror på att fokus alltid har legat på demokratibegreppet som det överordnade 
begreppet i samhällskunskapsämnet. En annan nog så viktig betydelse som har bidragit till att 
demokratibegreppet har setts som det överordnade begreppet, går också att skymta i 
kursplanen där den alltsedan begynnelsens dagar, har haft den givna platsen, att försvara de 
demokratiska värdena i samhället, vilket även de båda skolorna ger uttryck för.  

Allteftersom samhällsbegreppet synliggjorts så framträder en annan bild i Skola 1. Fram 
träder att samhällskunskapslärarna i Skola 1 ger uttryck för att samhällsbegreppet främst 
kommer till uttryck i kurserna samhällskunskap 2 och 3. Det menar lärarna beror på att 
kurserna är mer sammanhållna och att de har större frihet till sitt förfogande som gör att de 
kan styra undervisningen utan att ta hänsyn till allt stoff som annars ska täckas upp i 
samhällskunskapskursen 1b. Här blir det tydligt att samhällskunskapslärarna uppfattar det 
som att samhällsbegreppet mer kommer till utryck i samhällskunskap 2 och 3 och att 
begreppet därmed får en alltmer tydlig och erkänd kärna som de inte menar är möjligt att 
åstadkomma i samhällskunskap 1b. Här framträder något intressant som även tidigare 
forskare såsom Broman151 och Blanck och Lödén152 ger uttryck för, nämligen den, att om man 
tittar utanför det förgivettagna, så går det att urskilja, att även om ämnet upplevs som 
mångfasetterat och svårt att greppa så är det ändå möjligt att finna en kärna i 
samhällsbegreppet.  

Emellertid återkommer lärarna på de båda skolorna till att det är svårt att skapa någon helhet 
och sammanhang i samhällskunskapskursen 1b. Dock menar samhällskunskapslärarna i Skola 
1 att samhällsbegreppet kommer till uttryck när de studerar de olika momenten i 
samhällskunskap och när de analyserar utifrån ett individ, grupp och samhällsperspektiv. 
Skola 1 samhällskunskapslärare landar så småningom i att samhällsbegreppet är användbart 
som ett studie- och analysverktyg eftersom det möjliggör att studera de olika delarna med 
varandra för att sedan foga samman dem i sin helhet. Samhällsbegreppet som ett studie- och 
analys begrepp landar även Skola 2:s samhällskunskapslärare i när de resonerar omkring de 
olika analysnivåerna individ, grupp och samhälle i samhällskunskapen. Dessa tongångar 
kommer även till uttryck i den tidigare forskningen och då framförallt i Blanck och Lödéns153 
forskning, men även Broman154 där de framför att samhällskunskapen skulle göra sig förtjänt 
av att lyfta fram samhällsbegreppet som ett studie- och analysobjekt. På så sätt skulle det bli 
möjligt att på ett effektivare sätt studera samhällets olika delar med varandra för att sedan 
foga samman delarna och därigenom bringa större förståelse för samhällskunskapen som 
helhet. 
 

																																																								
151 Broman, A. (2015). s.9. 
152 Blanck, S och Lödén (2017). s.42 
153 Blanck, S och Lödén (2017). s.42 
154 Broman, A. (2015), s.3. 
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6.1.2 Sammanfattande Slutsatser 

Här kommer jag att lyfta fram de slutsatser som jag landar i utifrån den första av studiens tre 
frågeställningar som lyder så här: Hur beskriver lärarna samhällsbegreppet i 
samhällskunskapsämnet?  

Sammantaget framkommer det ur samhällskunskapslärarnas utsagor omkring 
samhällsbegreppet från de båda skolorna Skola 1 och Skola 2 att samhällsbegreppet i det 
närmaste är att betrakta som förgivettaget. Istället framhåller samhällskunskapslärarna från de 
båda skolorna att det är demokrati som de först inleder samhällskunskapskursen 1b.  

Samhällskunskapsämnet uppfattas många gånger som spretigt och osammanhängande vilket 
till stor del ligger i ämnets tvärvetenskaplighet att det består av fyra olika discipliner. Dock 
kommer samhällsbegreppet till större uttryck i kurserna samhällskunskap 2 och 3, än vad det 
gör i samhällskunskap 1b. Samhällskunskapslärarna på de båda skolorna landar så 
småningom i en viss samsyn omkring samhällsbegreppet, som de menar har potential att 
utgöra ett studie- och analysobjekt som skulle förenkla och förtydliga analyserna av de olika 
nivåerna i samhället; vilket i sin tur skulle bidra till att skapa mening och sammanhang för 
samhällskunskapsämnet som helhet. Det i sin tur skulle även bidra till att samhällsbegreppet 
skulle kunna ses som det sammanhållande kluster som samhällskunskapen så väl är förtjänt 
av och som skulle bidra till att samhällskunskapen fick den tyngd i den vetenskapliga 
disciplinen som ämnet så väl är förtjänt av. Detta resonemang ligger även helt i linje med vad 
tidigare forskare håller för sant såväl Broman155 som Blanck och Lödén156 liksom 
Schüllerqvist och Karlsson157 när de hävdar att samhällsbegreppet borde göras till det 
övergripande begreppet som samhällskunskapsämnet kan samsas kring och som skulle bidra 
till ökad förståelse av ämnet som helhet.  

Därmed tar jag avstamp i samhällsbegreppet och övergår istället till att besvara studiens två 
övriga frågeställningar här nedan.  

6.2 Odenstads orienteringsämne och Sandals första ordningens kunskaper 

Under denna rubrik kommer jag att besvara studiens andra frågeställning som lyder så här:	
Vilka färdigheter eller förmågor framträder ur lärarnas samtal om samhällsbegreppet som 
härrör till Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens kunskaper?   

Beträffande vad som framkom utifrån Odenstads orienteringsämne och Sandahls första 
ordningens kunskaper som i allt det väsentligaste handlar om de ämnesspecifika begrepp och 
fakta som läggs i undervisningen och som är högst väsentliga för att kunna utveckla det 
samhällsvetenskapliga tänkandet som kommer till uttryck i det avancerande tänkandet som 
utgörs av Sandahls andra ordningens kunskaper och Odenstads analysämne och 
diskussionsämne. Utifrån Skola 1:s utsagor så framhålls vikten av att eleverna har en god 

																																																								
155 Broman, A. (2015), s.3. 
156 Blanck, S och Lödén (2017). s.42 
157 Schüllerqvist, B och Karlsson, S (2015). s.9–11. 
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begreppsförmåga som gör att de kan använda begreppen på ett adekvat sätt i samtalet och 
därmed höja nivån från det vardagliga till ett mer avancerat språk som så väl kännetecknar ett 
samhällsvetenskapligt tänkande. Skola 1 framhåller även att eleverna ska tillskansa sig goda 
omvärldskunskaper som gör att de har kunskaper nog om hur samhället fungerar och alla dess 
beståndsdelar, så att de aktivt kan deltaga i samhället och göra sin röst hörd.  

Skola 2 framhåller inte direkt några explicita uttalanden om ämnesspecifika begrepp eller 
fakta såsom Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens kunskaper. Däremot 
framträder det mer implicit i lärarnas tal om vad som är viktigt att eleverna skall kunna utifrån 
begreppsapparaterna. Skola 2 ger snarare uttryck för att de upplever att de i egenskap av 
samhällskunskapslärare har ålagts ett viktigt, men ack nog så tungt och ansvarsbetungande 
arbete, att det är samhällskunskapen som främst ska ge eleverna de orienteringsförmågor som 
krävs för ett aktivt samhällsdeltagande. I orienteringsförmågan lägger de framförallt 
kunskaper som gör att de lättare kan navigera i samhället och förstå sin omvärld bättre. 
Framförallt är det källkritik som lärarna framhåller i sammanhanget att kunna navigera bland 
all den information som ständigt sköljs över oss. Här betonar samhällskunskapslärarna i Skola 
2 orienteringsämnet som framförallt Odenstad framhåller som det som ska bidra till en större 
förståelse för samhället som helhet.  

	
6.2.1 Sammanfattande Slutsatser 

Sammantaget framträder det ur Skola 1:s utsagor att det är viktigt med god begreppsförmåga 
för att utveckla sitt avancerade samhällsvetenskapliga tänkande. Dock framhåller Skola 1 att 
det är högst väsentligt med omvärldskunskaper, för att veta hur samhället fungerar och för att 
känna delaktighet i samhället och kunna göra sin röst hörd. Skola 2 Lyfter framförallt 
omvärldskunskaper som det mest väsentliga för att kunna navigera i samhället och därmed 
öka sin förståelse för vad det innebär att leva och verka i samhället. Dock lyfter inte Skola 2 
fram ämnesspecifika begrepp eller fakta på samma sätt som Skola 1 ger uttryck för i sin 
fokusgruppsintervju.  

 

6.3 Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra ordningens 
kunskaper 

Under denna rubrik kommer jag avslutningsvis att besvara studiens tredje frågeställning som 
lyder så här: Vilka färdigheter eller förmågor framträder ur lärarnas samtal om 
samhällsbegreppet som härrör till Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls 
andra ordningens kunskaper? Dessa båda begreppsapparater är som tidigare har nämnts i 
paritet med varandra. De färdigheter, förmågor eller verktyg, är i allt det väsentligaste: 
analysera, diskutera, perspektivtagande, belägg, slutsatser, kausalitet och abstraktioner.  

Beträffande samhällskunskapslärarnas utsagor i Skola 1 så framkommer framförallt tanken att 
eleverna ska lära sig att tänka som en samhällsvetare. För att de ska kunna lära sig det 
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hantverk som det samhällsvetenskapliga tänkandet utgörs av, krävs det enligt Skola 1:s lärares 
utsagor, att eleverna har blivit förtrogna med de färdigheter eller förmågor som skolan ska 
lära ut till eleverna. Och som ska komma dem till nytta vid det mer avancerade tänkandet som 
det samhällsvetenskapliga tänkandet utgörs av. Inte sällan framhåller Skola 1 lärare de 
färdigheter och förmågor som Odenstads analys- och diskussionsämne och Sandahl lyfter 
fram som andra ordningens kunskaper. Lärarna betonar att för kunna tänka som en 
samhällsvetare och för att få godkänt betyg i samhällskunskapsämnet är det inte bara 
nödvändigt utan också en förutsättning att eleverna utvecklar den analytiska förmågan, det 
kritiska tänkandet, liksom att kunna hantera och sovra i en stor informationsmängd och att 
kunna anta och byta perspektiv. Men framförallt understryker Skola 1:s 
samhällskunskapslärare att samhällskunskapens viktigaste uppdrag, är att förberedda eleverna 
till att bli delaktiga samhällsmedborgare, och då krävs det att de har de färdigheter, redskap 
och verktyg som behövs för att leva och verka i samhället. Framförallt framhåller Skola 1 
förmågan att kunna förhålla sig kritiskt till ett ständigt informationsflöde och att anta olika 
perspektiv i samhällsfrågor.  

Beträffande vilka färdigheter eller förmågor som framträder ur Skola 2:s lärares samtal om 
samhällsbegreppet och som härrör till Odenstads analysämne och diskussionsämne och 
Sandahls andra ordningens kunskaper, framkommer inte sällan vad Skola 2 uttrycker som 
”större och viktigare kunskaper” som eleverna behöver få med sig från skolan för att bredda 
sin bild av samhället. Till dessa större och viktigare kunskaper som de menar är övergripande 
värden eller verktyg, sammanfattar de i begreppet flaggskeppsbegrepp; vilka de menar 
inrymmer allt från att reflektera, att kunna förhålla sig kritiskt till ett stort informationsflöde 
liksom att ha en åsikt och vara ifrågasättande mot sånt som presenteras för dem. Den bilden 
som framträder ur Skola 2:s lärares resonemang handlar i mångt och mycket om att de anser 
att större och viktigare saker som eleverna bör får med sig, är de färdigheter och förmågor 
som återfinns i Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra ordningens 
kunskaper såsom kritiskt tänkande, informationshantering, och att kunna anta olika perspektiv 
för att därigenom bredda sin bild. Men för att kunna hantera dessa färdigheter och förmågor 
krävs det enligt Skola 2 att eleverna hela tiden utmanas och tränas i dem vilket även Skola 1 
ger uttryck för. Det verkliga kvittot på att eleverna har förstått och blivit förtrogna med 
färdigheterna och förmågorna får lärarna enligt Skola 2:s utsagor när eleverna skriver sitt 
gymnasiearbete i årskurs 3. 

	

6.3.1 Sammanfattande slutsatser 

Sammantaget framkommer det utifrån samhällskunskapslärarna i Skola 1 att eleverna ska lära 
sig de färdigheter och förmågor som framförallt hör till Odenstads analysämne och 
diskussionsämne och Sandahls andra ordningens kunskaper. Skola 1 betonar att det inte bara 
är nödvändigt utan också en förutsättning för att få betyget E att eleverna utvecklar den 
analytiska förmågan, det kritiska tänkandet, liksom att kunna hantera och sovra i en stor 
informationsmängd och att kunna anta och byta perspektiv. Men framförallt understryker 
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Skola 1:s samhällskunskapslärare att samhällskunskapens viktigaste uppdrag, är att förbereda 
eleverna till att bli delaktiga samhällsmedborgare, och då krävs det att de har de färdigheter, 
redskap och verktyg som behövs för att leva och verka i samhället. Framförallt framhåller 
Skola 1 förmågan att kunna förhålla sig kritiskt till ett ständigt informationsflöde och att anta 
olika perspektiv i samhällsfrågor. Skola 2 ger uttryck för ”större och viktigare kunskaper” 
som eleverna behöver få med sig från skolan för att bredda sin bild av samhället. Till dessa 
större och viktigare kunskaper som de menar är övergripande värden eller verktyg, 
sammanfattar de i begreppet flaggskeppsbegrepp; vilka de menar inrymmer allt från att 
reflektera, att kunna förhålla sig kritiskt till ett stort informationsflöde liksom att ha en åsikt 
och vara ifrågasättande mot det som presenteras för dem. Men för att kunna hantera dessa 
färdigheter och förmågor krävs det enligt Skola 2 att eleverna hela tiden utmanas och tränas i 
dessa färdigheter och förmågor, vilket även Skola 1, ger uttryck för. 

 

6.4 Sammanfattande avslutning av diskussionen 

Utifrån de slutsatser som jag har dragit när jag har besvarat mina forskningsfrågor utifrån 
tidigare forskning och det teoretiska perspektiv som utgår från: Odenstads orienteringsämne, 
analysämne och diskussionsämne och Sandahls: första ordningens- och andra ordningens 
kunskaper så menar jag att mitt syfte har besvarats. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
hur samhällskunskapslärare uppfattar, och vad de lägger, i samhällsbegreppet.  

Sammanfattningsvis uppfattas samhällskunskapsämnet som spretigt och osammanhängande 
vilket till stor del ligger i ämnets tvärvetenskaplighet att det består av fyra olika discipliner. 
Dock kommer samhällsbegreppet till större uttryck i kurserna samhällskunskap 2 och 3, än 
vad det gör i samhällskunskap 1b. Samhällskunskapslärarna på de båda skolorna landar så 
småningom i en viss samsyn omkring samhällsbegreppet, som de menar har potential att 
utgöra ett studie- och analysobjekt som skulle förenkla och förtydliga analyserna av de olika 
nivåerna i samhället; vilket i sin tur skulle bidra till att skapa mening och sammanhang för 
samhällskunskapsämnet som helhet. Det i sin tur skulle även bidra till att samhällsbegreppet 
skulle kunna ses som det sammanhållande kluster som samhällskunskapen så väl är förtjänt 
av och som skulle bidra till att samhällskunskapen fick den tyngd i den vetenskapliga 
disciplinen som ämnet så väl behöver.  

Till de färdigheter och förmågor som utgår från Odenstads orienteringsämne och Sandahls: 
första ordningens kunskaper lyfter lärarna fram god begreppsförmåga vilket bidrar till 
elevernas utvecklande av det avancerade samhällsvetenskapliga tänkande. Dock är det högst 
väsentligt med omvärldskunskaper, för att veta hur samhället fungerar och för att känna 
delaktighet i samhället och kunna göra sin röst hörd.  

Utifrån Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandahls andra ordningens 
kunskaper framkommer att det inte bara är nödvändigt utan också en förutsättning för att få 
betyget E att eleverna utvecklar den analytiska förmågan, det kritiska tänkandet, liksom att 
kunna hantera och sovra i en stor informationsmängd och att kunna anta och byta perspektiv. 



	
	
	
	
	

	
	

50	

Samhällskunskapens viktigaste uppdrag, är att förbereda eleverna för att bli delaktiga 
samhällsmedborgare. För det krävs det att de har de färdigheter och förmågor som behövs för 
att leva och verka i samhället. Framförallt framhålles förmågan att kunna förhålla sig kritiskt 
till ett ständigt informationsflöde och att anta olika perspektiv i samhällsfrågor. Men för att 
kunna hantera tidigare nämnda färdigheter och förmågor krävs det enligt de bägge skolorna 
att eleverna hela tiden utmanas och tränas i hur man ska gå tillväga för att tillskansa sig dessa 
förmågor. Med det sagt så menar jag att jag har besvarat studiens övergripande syfte.  

 

6.5 Arbetets potentiella bidrag och tankar om fortsatt forskning 

Nu kort några avslutande ord. Det har varit givande att få intervjua samhällskunskapslärarna 
och de tankar som de har delat med sig av har bidragit till nya insikter och lärdomar. 
Förhoppningsvis kan studien kasta lite ljus över vad samhällskunskapslärare lägger i 
samhällsbegreppet. Det är som jag tidigare nämnt, att studie inte på något sätt ska ses som 
någon representation eller generalisering till samhällskunskapslärarnas utsagor omkring 
samhällsbegreppet och de färdigheter och förmågor som framkommer från Odenstads 
orienteringsämne och Sandahls första ordningens kunskaper och Odenstads analysämne och 
diskussionsämne och Sandals andra ordningens kunskaper. Dock menar jag att studien skulle 
kunna bidra med en ämnesdidaktisk insikt och förståelse omkring samhällskunskapsämnet 
som sådant och däri ligger själva bidraget till forskningen. De tankar som kommer till uttryck 
i min analys utgår från det jag har kommit fram genom min studie. Dock ligger det i själva 
sakens natur att det är svårt att särskilja utövarens tolkning från hens tidigare erfarenhet och 
kunskaper i ämnet. Därmed överlämnar jag till läsaren att själv avgöra, hur väl jag har lyckats 
med detta, eller om det hade varit möjligt att göra det på något annat vis.  

Avslutningsvis menar jag att det vore fruktbart att göra fler studier om hur samhälls-
kunskapslärare använder sig av Odenstads orienteringsämne och Sandahls första ordningens 
kunskaper och Odenstads analysämne och diskussionsämne och Sandals andra ordningens 
kunskaper i sin undervisning och åskådliggör för eleverna hur de ska gå tillväga för att 
förbättra och utveckla sina förmågor och färdigheter till ett mer avancerat tänkande. 
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Bilaga	1:	Informationsbrev	nr.	1 
 
Till: Rektorer 
Ämnesföreträdare i samhällskunskap 
Lärare i samhällskunskap 
 
Hej, 
Mitt namn är Jemima Andersson och jag går min sista termin på ämneslärarutbildningen med 
inriktning historia och samhällskunskap på Karlstads universitet. Jag kommer att skriva min 
C-uppsats under de sista 10 veckorna av terminen och jag skulle då behöva hjälp med att 
samla in empiri som utgöras av fokusgruppsintervjuer av samhällskunskapslärare, omkring 
det jag har för avsikt att studera, nämligen hur samhällskunskapslärare ser på 
samhällsbegreppet i sin undervisning. Därför vänder jag mig till yrkesverksamma 
samhällskunskapslärare på XXX för att fråga om ni kan tänka er att vara informanter i min 
studie som skulle utgöras av två fokusgruppsintervjuer á 60 min. 
 
Det samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet är på många sätt outforskat vilket innebär att 
det finns lite kunskap om hur samhällskunskap på gymnasiet kan läras och undervisas. Jag ser 
det därför som angeläget att undersöka hur erfarna gymnasielärare i samhällskunskap 
resonerar kring sin undervisning utifrån samhällsbegreppet. Studiens övergripande syfte är att 
undersöka hur samhällskunskapslärare på gymnasiet uppfattar samhällsbegreppet och hur 
det kommer till uttryck i planering och den faktiska undervisningen. 
 
För att studien skall få en sådan bred repertoar som möjligt av tänkbara metoder, 
ämnesuppfattningar och undervisningskontexter söker jag nu efter erfarna gymnasielärare 
som undervisar i samhällskunskap på såväl praktiska som teoretiska program och som är 
villiga att vara informanter i min studie. 
 
De lärare som ställer upp som informanter kommer i fokusgruppsintervjuer få berätta om sin 
undervisning i samhällskunskap, utifrån samhällsbegreppet, sin syn på ämnet i förhållande till 
vad styrdokumenten säger om samhällsbegreppet. Intervjun tar cirka en timmes tid och 
kommer att genomföras i grupp på lärarnas arbetsplatser under våren 2019. Min förhoppning 
är att så många samhällskunskapslärare som möjligt är villig att ingå i studien. 
 
Deltagandet i studien är givetvis frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 
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Alla deltagande lärare och skolan kommer i det publicerade materialet anonymiseras och 
ingen koppling kommer att göras mellan specifik skola och specifika lärare. Studien kommer 
att användas till min C-uppsats. 
 
De lärare som är intresserade av att delta i denna studie kommer få ytterligare ett 
informationsbrev, där bland annat intervjuunderlaget kommer att bifogas. 
Min förhoppning är att det finns lärare på er skola som är intresserade av att delta i denna 
studie vid passande tillfälle under våren 2019. Om Ni har frågor eller vill anmäla Ert 
intresse att delta i studien är ni varmt välkomna att höra av er till mig:  
E-post: lemonyolivia@hotmail.com; jemima.andersson@gmail.com 
Telefon mobil: 070–3107272 
 
Mina handledare vid Karlstads universitet; Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 
institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, och Statsvetenskap är: Universitetslektor 
Anders Broman; e-post: anders.broman@kau.se, telefon 054-700 17 19 
 
Med vänlig hälsning 
Jemima Andersson 
 

Bilaga	2:	Informationsbrev	nr.	2	

 
Hej, 
Du är en av de lärare som har visat intresse av att delta i min studie angående hur lärare i 
samhällskunskap på gymnasiet ser på samhällsbegreppet och hur det kommer till uttryck i 
planeringen och den faktiska undervisningen. Jag är tacksam för ditt engagemang och ser 
fram emot att träffas vid inbokad tid under våren 2019. 
 
Tanken med detta brev är att du ska få ytterligare information om studiens upplägg samt 
intervjufrågornas innehåll. Jag vill återigen påminna dig om att deltagandet är helt frivilligt 
och du när som helst har rätt att avbryta ditt deltagande. I detta brev bifogas möjligheten att ge 
ditt skriftliga samtycke till deltagande i studien. Liksom tidigare har nämnts är: Studiens 
övergripande syfte är att undersöka hur samhällskunskapslärare på gymnasiet uppfattar 
samhällsbegreppet och hur det kommer till uttryck i planeringen och den faktiska 
undervisningen. 
 
Nedan kan du se de frågor som kommer att ligga till grund för vårt samtal. Dessa skickas med 
för att du ska få möjlighet att tänka igenom dina svar. Du får gärna ta med material till vårt 
möte som du tycker belyser dina svar, så som t.ex. planeringar, elevuppgifter, 
genomgångsmaterial och prov. 
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De frågor som studien ämnar besvara är: 

 
Hur uppfattar du som samhällskunskapslärare samhällsbegreppet? 
 
Kommer samhällsbegreppet till uttryck vid din planering? Om Ja: Hur då? 
 
Kommer samhällsbegreppet till uttryck i den faktiska undervisningen? Om Ja: Hur då? 
 
Hur transformerar du som lärare samhällsbegreppet till eleverna? 
 
Hur ser du som lärare på samhällsbegreppet som ett studie- och analysobjekt? 
 
Hur kopplar du som lärare dina tolkningar till ämnet samhällskunskap och omställer det till 
undervisning? 
Vad av ”din syn” är viktig för dig att ge till eleverna? Hur speglas denna syn i din 
undervisning?  
Vad ser du som samhällskunskapens syfte i skolan? (VARFÖR SAMHÄLLSKUNSKAP) 
Hur arbetar du generellt för att uppnå syftet? (HUR) 
Vad tycker du är det viktigaste att ta upp i samhällskunskapen? (STOFF) 
Vad, i din mening, har påverkat din syn på ämnet mest? Vad är det som gör att du fokuserar 
på det du gör? (ex. åren i yrket? Universitetet? Läroplan/kursplan? Engagemang utanför 
skolan? Intresse?) 
Hur ser du på samhällsbegreppet utifrån den förändring som har skett från en tidigare 
sammanhållen bild av samhället, till en alltmer osammanhängande bild av samhället, där 
globaliseringen har spelat en stor roll? 
Hur ser du på kursplanerna i samhällskunskap och ämnesbeskrivningarna utifrån 
samhällsbegreppet? 
 
Du kommer vid två tillfällen under våren 2019 träffas i grupp för att under 
fokusgruppsintervjuerna berätta om din undervisning i samhällskunskap utifrån 
samhällsbegreppet. Du kommer tillsammans med andra erfarna gymnasielärare ingå i studien 
och dina svar kommer enbart kategoriseras utifrån det innehåll svaren ges. I studiens 
bearbetning, analys och publicering kommer så väl du som lärare, som din skola, vara helt 
anonymiserad, och inga svar kommer kopplas till din enskilda skola. Då det finns lite kunskap 
om hur samhällskunskap på gymnasiet kan läras och undervisas, är studiens fokus din 
uppfattning om hur du tänker om samhällsbegreppet vid planering och den faktiska 
undervisningen. Studien kommer att användas till min C-uppsats. 
 
Om Ni har frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig: 
E-post: jemiande100@kau.se 
Telefon mobil: xxx 
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Min handledare vid Karlstads universitet; Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 
institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Statsvetenskap är: Universitetslektor Anders 
Broman e-post: anders.broman@kau.se, telefon 054-700 17 19 
Med vänlig hälsning 
Jemima Andersson 
 
Nedan finner Ni möjligheten till skriftligt samtycke till Ert deltagande i studien, denna kan 
överlämnas vid vår intervju. 
 
 

Deltagande i studie om lärares undervisning i samhällskunskap 
Jag ger här mitt samtycke till att delta som informant i Jemima Anderssons studie om hur 
samhällskunskapslärare ser på samhällsbegreppet i sin undervisning. Jag är införstådd med att 
deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst under studiens empiriinsamling kan 
avbryta mitt deltagande. 
 
Om jag väljer att avbryta mitt deltagande under denna tid, kommer också det material som jag 
har bidragit med tas bort som underlag för studien. 
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information. 
 
Underskrift 
 
…………………………………………  
 
……………………………………………………………… 
Namnförtydligande                                        Ort och datum 
 
☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
 
 
Om Ni har frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig: 
E-post: jemiande100@kau.se 
Telefon mobil: xxx 
 
Min handledare vid Karlstads universitet; Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 
institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, och Statsvetenskap är: Universitetslektor 
Anders Broman e-post: anders.broman@kau.se, telefon 054-700 17 19 
 


