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Abstract 

The curriculum for civics studies presents the three disciplines political science, political 

economy and sociology as the three pillar-stones for civics studies. Previous research shows 

that political science and political economy are the most prominent disciplines and therefore 

the sociology are at risk to be neglected in civics studies education. In a world where we struggle 

with many social issues and where the globalisation and digitizing gives us new challenges 

which we are unfamiliar with, it may be more important than ever that we are provided with 

tools that can help us understand ourselves and other people around us. The sociological 

discipline may work as a tool in civics studies to help promote this understanding.  

The purpose with this study is to investigate what perception of the sociological discipline 

teachers in civics studies has and how they say that they implement the sociology in their own 

civics studies education. To reach this purpose five interviews were made with civics studies 

teachers in upper secondary school. The material from these interviews were then analysed in 

relation to classical sociological theories in an attempt to compare these to the teacher’s 

perception of the sociological discipline.  

Some conclusions that can be drawn from this study is that there’s a rather big variety between 

the teachers when it comes to their perception of the sociological discipline. Furthermore the 

teacher’s answers regarding sociology were rather diffuse which can be interpreted as the result 

of a lack of knowledge regarding the sociological discipline. The answers that involved 

sociology with concrete examples of the relation and influence between individuals and social 

structures shows most resemblance to the classical sociological theories. These perspectives are 

only present in three of the five teacher’s perceptions and only in limited parts of the interviews. 

The vagueness in curriculum for civics studies along with the tradition to favour political 

science and political economy is pointed out as explanations to why there’s such a variety and 

vagueness in the perceptions of the sociological discipline in civics studies.  

Keywords: civics studies, sociology, disciplines, political science, political economy, education  



 

 

Sammanfattning 

I styrdokumenten för samhällskunskapsämnet presenteras de tre disciplinerna statsvetenskap, 

nationalekonomi och sociologi som ämnets främsta utgångspunkter. Tidigare forskning visar 

på att statsvetenskap och nationalekonomi är de discipliner som prioriteras högst och den 

sociologiska disciplinen riskerar därför att hamna i skymundan i 

samhällskunskapsundervisningen. I en värld där vi brottas med många samhällsproblem och 

där globaliseringen och digitaliseringen ger oss nya utmaningar som vi inte varit med om 

tidigare kan det vara viktigare än någonsin att vi får redskap för att lära oss förstå oss själva och 

våra medmänniskor. Den sociologiska disciplinen kan fungera som ett verktyg i 

samhällskunskapsundervisningen för att främja denna förståelse hos våra elever.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning samhällskunskapslärare på 

gymnasiet har om den sociologiska disciplinen i samhällskunskapsundervisningen samt hur de 

beskriver att de arbetar med den sociologiska disciplinen i sin egen undervisning. För att nå 

detta syfte genomfördes fem kvalitativa intervjuer med samhällskunskapslärare på gymnasiet. 

Empirin från dessa intervjuer relaterades sedan till klassiska sociologiska teorier för att 

undersöka om lärarnas uppfattning om och beskrivning av arbetet med den sociologiska 

disciplinen överensstämmer med de klassiska sociologiska teorierna samt om, och på vilka sätt, 

lärarnas svar skiljer sig från dessa.  

Några slutsatser som kan dras är att det finns en relativt stor variation i lärarnas uppfattningar 

om och beskrivning av arbetet med den sociologiska disciplinen. Ytterligare en slutsats som 

kan dras är att lärarnas svar över lag är relativt diffusa vilket skulle kunna tolkas som att det 

saknas kunskaper kring vad den sociologiska disciplinen faktiskt innebär. De uttalanden som 

handlar om sociologi utifrån konkreta exempel på samspelet och påverkansfaktorerna mellan 

individ och samhälle ligger närmast de klassiska sociologiska teorierna. Dessa resonemang 

finns dock endast hos tre av de fem respondenterna och endast i vissa uttalanden. 

Styrdokumentens öppna formuleringar kring den sociologiska disciplinen i kombination med 

en ämnestradition som premierat disciplinerna statsvetenskap och nationalekonomi framför den 

sociologiska disciplinen pekas ut som förklaringar till de diffusa och varierande uppfattningar 

som finns gällande den sociologiska disciplinen i samhällskunskapsundervisningen.  

Nyckelord: samhällskunskap, sociologi, discipliner, statsvetenskap, nationalekonomi, 

undervisning  
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Inledning 

Vi människor blir med tiden mer intelligenta och utvecklar mediciner och lösningar på många 

problem som varit otänkbart tidigare. Samtidigt utvecklas ny teknik och digitaliseringen och 

globaliseringen ökar i hastig takt vilket ger oss otroliga möjligheter men som också innebär 

många utmaningar för oss. Vi lever idag i ett samhälle där vi brottas med ökad psykisk ohälsa, 

kroppshets, utseendefixering och bekräftelsejakt, ett ständigt närvarande klimathot, en 

utmanande integration, banbrytande jämställdhetsrörelser och mycket mer än så. När vi i våra 

västerländska, priviligierade samhällen öppnar våra smartphones möts vi dagligen av allt detta. 

För att inte världen ska kännas allt för tung på våra axlar läser vi ofta snabbt igenom, eller 

kanske till och med väljer bort, de nyhetshändelser och inslag som handlar om de krig och 

hemskheter som förutom allt som redan nämnts också händer runt om i världen. Det kan vara 

svårt att finna någon slags ordning i denna intensiva tillvaro och framför allt kan det vara svårt 

att både förstå sig själv men också sätta sig in i andra människors livsvärldar och förhållanden 

när vi idag har tillgång till så mycket på våra bord. Vi lever i ett samhälle med dessa 

samhällsproblem och vi är därför i stort behov av kunskaper kring varför vi människor handlar 

som vi gör, vad vi påverkas av, vilka påverkansmöjligheter vi har på samhället och framförallt 

hur vi ska kunna främja en ökad förståelse för oss själva och våra medmänniskor. Ett område 

som har dessa frågor som sitt särskilda fokusområde är sociologi. 

En tongivande sociolog vars bok Sociologi (2007) är en av världens ledande 

introduktionsböcker till sociologi är Anthony Giddens. I sitt inledande kapitel i denna bok 

beskriver Giddens sociologin som ett verktyg för att kunna problematisera skeenden i världen 

och framför allt för att kunna förstå varför människor handlar som de gör. Giddens menar att 

sociologin erbjuder möjligheter att kunna påverka våra liv och våra samhällen genom den 

förståelse för människan och samhällen som den bidrar med. Giddens betonar hur människans 

livsvillkor i dagens moderna, intellektuella kultur skiljer sig markant åt från de livsvillkor som 

präglade människorna i tidigare samhällen och kulturer. Giddens hänvisar till den moderna 

teknologin som en slags kärnpunkt för de stora samhällsförändringar som skett, och fortfarande 

sker i allra högsta grad.1 Den moderna teknologin och allt som detta medför leder delvis till att 

främja en intellektuell kultur som kan hjälpa våra samhällen att blomstra, samtidigt som det 

också leder till att individerna i dessa samhällen påverkas på ett helt nytt sätt vilket är obekant 

                                                 
1 Anthony Giddens, Sociologi. Lund: Studentlitteratur AB, 2007, s.23.  
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för oss. Ett tydligt exempel på detta är den psykiska ohälsan som ökat kraftigt i vissa länder 

under de senaste åren där den moderna teknologin å ena sidan kan hjälpa till att förebygga och 

behandla samtidigt som just förändringar inom informations- och kommunikationsteknologin 

pekas ut som en stor orsak till den ökade psykiska ohälsan. Att kunna anlägga ett sociologiskt 

perspektiv kring hur samhällsförändringar påverkar den enskilda individen och hur individerna 

tillsammans påverkar samhället är således otroligt viktigt för att kunna förstå, förebygga, och 

aktivt arbeta med viktiga samhällsfrågor.  

Detta sociologiska perspektiv är inte bara något som behöver finnas hos politiker och övriga 

statsmän utan det är nödvändigt hos alla individer i ett demokratiskt samhälle för att kunna 

förstå och sätta sig in i olika samhällsfrågor och för att kunna förstå både sina medmänniskor 

och sig själv. Den svenska skolan har i uppgift att främja elevernas ”/…/allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”2 

I skolans värdegrund står också att:  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet 

i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.3   

Denna förståelse för sina medmänniskor oavsett vilket samhälle man är en del av, som detta ger 

uttryck för, överensstämmer med Giddens definition av sociologi som precis beskrivits. Vi ser 

alltså att de värden som det sociologiska perspektivet vill bidra med är högt prioriterat även i 

skolans värdegrund. Däremot finns det ett ämne med särskilt fokus på att fostra goda 

samhällsmedborgare och att förstå relationen mellan samhället och individen, nämligen 

samhällskunskap. Samhällskunskapsämnet är huvudsakligen uppbyggt av de tre disciplinerna 

statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi, vilket gör samhällskunskapsämnet till ett viktigt 

ämne när det handlar om arbetet med den sociologiska disciplinen och det är därför intressant 

att undersöka hur samhällskunskapslärare beskriver att de arbetar med det sociologiska 

perspektivet i sin samhällskunskapsundervisning.  

                                                 
2 Sveriges riksdag, 2014. Sveriges riksdag. Skollag 2010:800. Svensk författningssamling.  
3 Skolverket, 2011. ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-

for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet. (Hämtad: 2020-01-10).  

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
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Syfte och frågeställning 

Som inledningsvis beskrivits kan det sociologiska perspektivet bidra med kunskap som är viktig 

för våra elever att ha i dagens samhälle. Eftersom det dessutom finns ett undervisningsämne 

som möjliggör för den sociologiska disciplinen att ta plats framkommer en tydlig målgrupp som 

kan ha särskild nytta av en studie som denna, nämligen samhällskunskapslärare och 

lärarutbildare i samhällskunskap. Studien riktas därmed till denna målgrupp i förhoppning om 

att medvetandegöra den sociologiska disciplinens ställning i samhällskunskapsundervisningen 

och uppmana till reflektion kring om fördelarna med det sociologiska perspektivet i 

samhällskunskapsundervisningen förvaltas på ett givande sätt.  

Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur gymnasielärare beskriver att de arbetar 

med det sociologiska perspektivet i sin samhällskunskapsundervisning vilket görs utifrån 

följande forskningsfrågor: 

o Hur uppfattar samhällskunskapslärare den sociologiska disciplinen inom 

samhällskunskapsämnet? 

o Hur beskriver samhällskunskapslärare att de arbetar med den sociologiska disciplinen i 

sin samhällskunskapsundervisning? 
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning om innehållet i samhällskunskap 

Roger Olsson undersöker och sammanställer i sin studie Samhällskunskap som ämnesförståelse 

och undervisningsämne Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare (2016) 

vad tidigare studier, baserade på intervjuer och enkäter, kommer fram till gällande vilket 

innehåll samhällskunskapslärare prioriterar i sin undervisning. Olsson finner genom denna 

sammanställning av tidigare lärarforskning inom samhällskunskap att samhällskunskapsämnet, 

ur ett lärarperspektiv, har ett mycket brett innehåll. Det innehåll som förekommer mest frekvent 

i den tidigare lärarforskningen är statsskick, internationell politik, nationalekonomi och 

privatekonomi och lyfts därför fram som högprioriterat.4 Olsson relaterar detta innehåll till olika 

discipliner och finner då att samhällskunskapsämnet är mycket brett även ur ett disciplinärt 

perspektiv där disciplinerna statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, juridik och 

sociologi presenteras. Den disciplinen som är klart överrepresenterad i lärarnas 

samhällskunskapsundervisning är statsvetenskap vilket kan sättas i relation till disciplinen 

sociologi som presenteras som en av de discipliner som är minst förekommande i lärarnas 

samhällskunskapsundervisning.5 Olsson tittar också på innehållet i den praktiska 

samhällskunskapsundervisningen genom klassrumsobservationer av fyra 

samhällskunskapslärare på gymnasiet. Sammanställningen av dessa observationer visar de 

akademiska disciplinernas andel av undervisningen i procent där statsvetenskapen dominerar 

även där. Disciplinen statsvetenskap utgör, enligt Olssons studie, 65% av lärarnas 

samhällskunskapsundervisning, följt av disciplinen nationalekonomi som utgör 14 %. Den 

sociologiska disciplinen utgör endast 7 % av lärarnas samhällskunskapsundervisning.6 

Följaktligen är sociologin underrepresenterad enligt denna undersökning, till förmån för 

framför allt statsvetenskapen som är den klart dominerande disciplinen.  

Även Torbjörn Lindmarks studie Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner (2013) 

undersöker, med hjälp av 60 enkätsvar, samhällskunskapslärares innehåll utifrån de olika 

disciplinerna och kommer fram till att ett statsvetenskapligt innehåll är det som värdesätts högst 

                                                 
4 Roger Olsson. 2016. Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne Prioriteringar och 

nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare. Doktorsavhandling. Karlstads universitet. s.82.  
5 Ibid., s.83.  
6 Ibid., s.181. 
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av lärarna, följt av nationalekonomin. Den sociologiska disciplinen kommer, enligt Lindmarks 

studie, på tredje plats och värdesätts således inte lika högt som de övriga två disciplinerna.7   

Anna Karlefjärd undersöker i sin licentiatuppsats Att rymmas inom sitt friutrymme Om 

samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning (2011) hur 

samhällskunskapsundervisning formas. En slutsats som Karlefjärds studie visar är att det finns 

en relativt samstämmig bild av samhällskunskapsundervisningen hos de lärare hon studerat. 

Samhällskunspsämnets A-kurs beskrivs av lärarna som tydligt präglad av statsvetenskap, vilket 

Karlefjärd påpekar ligger helt i linje även med tidigare forskning som också lyfter 

statsvetenskapen som särskilt framstående i samhällskunskapsundervisningen.8 Gemensamt för 

alla de studerade lärarnas samtliga samhällskunskapskurser är tydliga ämnesteoretiska 

kunskaper om statsvetenskap, ekonomi och internationella relationer vilket också är ett resultat 

som stödjs av tidigare forskning.9 Lärares ämneskunskaper om den sociologiska disciplinen är 

följaktligen inte prioriterade. 

Ytterligare en studie om samhällskunskapslärares undervisningsinnehåll som gjorts är Annika 

Karlssons Samhällsguide, individualist och moderator Samhällskunskapslärares professionella 

förhållningssätt i betygssättningsrelaterat arbete (2011) där hon undersöker sju 

samhällskunskapslärares undervisningsinnehåll i kursen Samhällskunskap A. De kunskaper 

lärarna lyfter fram som främst prioriterade är kunskaper om det svenska statsskicket, demokrati 

och ideologier, att aktualisera ämnesstoff till relevanta nutida händelser, åsiktshantering, 

orientering i samhället, problemlösning samt att skapa engagemang både under lektionerna men 

också i samhällsfrågor över lag.10 Inte heller i denna studie beskrivs sociologin som särskilt 

prioriterat undervisningsinnehåll för samhällskunskapslärare.   

Det förefaller alltså finas en ämnestradition i samhällskunskap där statsvetenskap och 

statsvetenskapligt präglade kunskapsområden så som statsskick, ideologier och partier samt 

internationell politik är vanligt förekommande och prioriterade områden, medan sociologi och 

sociologiskt präglade kunskapsområden är mindre prioriterade. 

                                                 
7 Torbjörn Lindmark. 2013. Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner. Doktorsavhandling. Umeå universitet. 

s.62.  
8 Anna Karlefjärd. 2011. Att rymmas inom sitt friutrymme Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning 

och undervisning. Lic.-avh. Karlstads universitet. s.116. 
9 Ibid., s.121. 
10 Annika Karlsson. 2011. Samhällsguide, individualist och moderator Samhällskunskapslärares professionella 

förhållningssätt i betygssättningsrelaterat arbete. Licentiatuppsats. Karlstads universitet. s.69.  
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Ytterligare stöd för att det finns en stark ämnesteoretisk tradition inom samhällskunskapsämnet 

får vi genom Christina Odenstads licentiatavhandling Prov och bedömning i samhällskunskap 

En analys av gymnasielärares skriftliga prov (2010). Odenstad finner i sin studie att det finns 

en stark ämnestradition som får genomslag i samhällskunskapslärarnas prov då provfrågorna 

domineras av statsvetenskap på nationell nivå samt nationalekonomi. Övriga ämnesområden 

som finns representerade i de undersökta proven är EU, internationell politik, massmedia och 

kriminologi.11 Även här ser vi att den sociologiska disciplinen är underrepresenterad.  

 

Samhällskunskapsämnets innehåll på lärarutbildningarna  

Det finns sociologiska aspekter och sociologiskt innehåll i samhällskunskapens styrdokument, 

vilket presenteras mer utförligt i ett senare avsnitt. En intressant fråga är hur situationen för 

sociologi som disciplin ser ut på Sveriges olika lärarutbildningar i just samhällskunskap och i 

vilken omfattning blivande samhällskunskapslärare tillägnas kunskap gällande sociologi och 

sociologiska perspektiv.  

Jörgen Johansson undersöker i forskningsrapporten Politikundervisning vid 

lärarutbildningarna i Sverige En översiktlig analys av kursplaner i samhällskunskap (2009) 

vilket ämnesinnehåll som finns för samhällskunskapsämnet på våra svenska lärarutbildningar. 

Johansson kommer fram till slutsatsen att det länge funnits en tudelad syn på 

lärarutbildningarna kring vad samhällskunskapsämnets syfte faktiskt är där en vetenskaplig 

inriktning utifrån de olika disciplinerna dominerat under en viss tid för att sedan bytas ut mot 

en mer demokratisk och politisk inriktning där elevernas medborgarengagemang fokuserats. 

Johansson påpekar också att detta är ett särskiljande drag för samhällskunskapsämnet generellt, 

då han hävdar att det är ”ett ämne utan kärna och djup.”12 Ytterligare en slutsats utifrån 

Johanssons studie är att det finns en samsyn hos de olika lärosätena kring att det är de tre 

ämnesdisciplinerna statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi som utgör det 

grundläggande innehållet för samhällskunskapsundervisning. En tydlig skillnad mellan de olika 

lärosätena är också att den ämneskompetens som finns att tillgå i lärosätenas professorer styr 

vilka discipliner som färgar samhällskunskapsinnehållet. Det är dock statsvetenskapen som 

                                                 
11 Christina Odenstad. 2010. Prov och bedömning i samhällskunskap En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov. Lic.-avh. Karlstads universitet. s.129.  
12 Jörgen Johansson. 2009. Politikundervisning vid lärarutbildningarna i Sverige En översiktlig analys av 

kursplaner i samhällskunskap. Forskningsrapport. Högskolan i Halmstad. s.26.  
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presenteras som den klart dominerande disciplinen hos alla lärosäten.13 Johansson avslutar sin 

rapport med en vädjan om ett systematiskt etablerat nätverk för lärarutbildare i samhällskunskap 

för att komma till rätta med den problematik som följer synen på samhällskunskapsämnet som 

spretigt och kärnlöst.14   

Den tidigare forskningen visar att det finns en tydlig ämnesteoretisk tradition inom 

samhällskunskapsämnet där statsvetenskapen och nationalekonomin är de dominerande 

disciplinerna och den sociologiska disciplinen är lägre prioriterad. Forskningen kring 

samhällskunskapsundervisningens innehåll vid lärarutbildningarna visar också att 

samhällskunskapsämnets bredd och tvärvetenskaplighet kan bli problematiskt då det leder till 

att det inte finns någon samsyn kring vad ämnet faktiskt bör innehålla och att det därmed också 

är många delar som riskerar att prioriteras bort.  

Min egen studie är inriktad på att studera samhällskunskapslärares uppfattning om och 

beskrivning av arbetet med den sociologiska disciplinen i samhällskunskapsundervisningen 

vilket är intressant att undersöka i och med att den sociologiska disciplinen verkar vara lågt 

prioriterad hos samhällskunskapslärare.  

 

  

                                                 
13 Ibid., s.19.  
14 Ibid., s.29. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Innehållet i ämnet samhällskunskap enligt styrdokumenten 

Samhällskunskapsämnet är ett brett ämne med många fokusområden. Nedan presenteras 

översiktligt vilket innehåll och vilka discipliner samhällskunskapsämnet består av enligt 

aktuella styrdokument.  

I det inledande stycket i ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasiet beskrivs ämnet på 

följande vis: 

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom 

statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra 

samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, 

teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor 

förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.15   

På detta sätt står det formulerat att det är de tre disciplinerna statsvetenskap, nationalekonomi 

och sociologi som utgör grunden för samhällskunskapsämnet vilket är en ämnestradition som 

arbetats fram genom åren.  

Samhällskunskap är följaktligen ett komplext ämne med många resonansbottnar att förhålla sig 

till. De tre huvudsakliga discipliner som presenteras är statsvetenskap, sociologi och 

nationalekonomi. Det står också att dessa discipliner explicit kan behandlas genom exempelvis 

begrepp, teorier, modeller och metoder som hör till respektive disciplin. Arbetet med den 

sociologiska disciplinen inom ramen för samhällskunskapsundervisningen har därför tydligt 

stöd i de aktuella styrdokumenten. Det finns inga direktiv om att den sociologiska disciplinen 

bör behandlas som ett separat ämne eller innehåll och det står inte heller att sociologin bör 

anläggas som ett perspektiv på de övriga disciplinerna. Den sociologiska disciplinen är också 

den av de tre nämnda disciplinerna som uttrycks med minst tydlighet i kunskapskraven. Den 

nationalekonomiska disciplinen kan exempelvis uttryckas på följande vis i kunskapskraven för 

kursen Samhällskunskap 1a1: ”Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och 

skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, 

tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och 

samhällsekonomin.”16  

                                                 
15 Skolverket, 2011. Ämnesplan – Samhällskunskap.  
16 Skolverket, 2011. Samhällskunskap 1a1.  
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Den statsvetenskapliga disciplinen uttrycks, mer implicit än nationalekonomin men ändå 

relativt tydligt, bland annat som följer, för samma kurs ”Eleven kan översiktligt redogöra för 

och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande 

idéerna.”17 Ännu tydligare ser vi den statsvetenskapliga disciplinen, formulerat utifrån politiska 

system, i det centrala innehållet för kursen där det står att kursen ska behandla:  

”Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och 

nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika 

nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån 

olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.”18   

De delar i det centrala innehållet och i kunskapskraven som går att koppla till den sociologiska 

disciplinen presenteras exempelvis på följande vis: ”Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser 

om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer.”19 samt ”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor 

med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 

utanförskap.”20 Detta kan relateras till sociologisk kunskap på det sätt att det kräver fokus på 

relationen mellan individer och sociala strukturer i samhället vilket senare i denna uppsats 

kommer presenteras som en av de klassiska definitionerna av den sociologiska disciplinen. 

Ytterligare ett exempel på hur de tre disciplinerna kan tolkas fram ur styrdokumenten är att de 

tre begreppen ekonomiska, politiska och sociala förhållanden används tillsammans, där de 

sociala förhållandena skulle kunna åsyfta den sociologiska disciplinen.  

Sammanfattningsvis ger de aktuella styrdokumenten för samhällskunskapsämnet stöd för att 

den sociologiska disciplinen är en viktig del i samhällskunskapsundervisningen, liksom de 

andra två disciplinerna. Däremot är inte det sociologiska perspektivet särskilt tydligt utskrivet 

i kunskapskraven för de olika kurserna utan lämnar större tolkningsutrymme för varje enskild 

lärare att avgöra på vilket sätt sociologin ska behandlas, och hur mycket. Till skillnad från 

disciplinerna statsvetenskap och nationalekonomi där kunskapskraven kring dessa två tydligt 

markerar vilka delar som ska finnas med i undervisningen och vilka mål eleverna bör nå utifrån 

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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dessa två discipliner. Detta väcker naturligtvis frågan kring hur lärarna tolkar styrdokumenten 

och vilka delar de förknippar med den sociologiska disciplinen.  

 

Samhällskunskapsämnets uppdrag enligt styrdokumenten 

Samhällskunskapsämnets uppdrag är bland annat, som presenteras nedan, att utbilda 

samhällsmedborgare men vilka färdigheter och kunskaper ska medborgarna få med sig från 

samhällskunskapen? Nedan presenteras vad styrdokumenten säger om 

samhällskunskapsämnets uppdrag.  

I samhällskunskapsämnets syfte ser vi explicita exempel på färdigheter och kunskaper som 

eleverna förväntas få med sig. Ämnet har som syfte att ”/…/ eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.”21 

samt ”/…/ bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.”22 

Dessutom ska samhällskunskapen arbeta med ”Kunskaper om historiska förutsättningars 

betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala 

och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer.”23 samt ge förutsättningar för: ”/…/ att analysera samhällsfrågor och 

identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, 

modeller och metoder.”24 De olika kurserna inom ämnet samhällskunskap på gymnasiet ser 

olika ut och behandlar därmed olika ämnen, men återkommande hos de olika kurserna är att 

eleverna ska analysera samhällsförhållanden och samhällsfrågor utifrån flera olika perspektiv, 

exempelvis i relation till individer och grupper. Denna typ av kunskap ligger helt i linje med 

det som det sociologiska perspektivet fokuserar på, vilket ytterligare motiverar varför det är 

intressant att undersöka hur samhällskunskapslärare beskriver att de arbetar med det 

sociologiska perspektivet för att uppnå dessa kunskaper.  

De aktuella styrdokumenten för samhällskunskapsämnet slår fast att 

samhällskunskapsundervisningen bör ge eleverna kunskaper som behövs för att analysera och 

problematisera olika samhällsfrågor och för att främja elevernas förmåga att sätta sig in i andra 

                                                 
21 Skolverket, 2011. Ämnesplan – Samhällskunskap. 
22 Ibid.  
23 Ibid.  
24 Ibid.  
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människors livsvillkor. Detta är kunskaper och förmågor som är beroende av det sociologiska 

perspektivet.  

 

Teorin om lärares kunskapsbas och transformation  

I Knowledge and Teaching: Foundation of the New reform (1987) använder Lee Shulman 

begreppet kunskapsbas för att försöka kartlägga vilka faktorer som är viktiga för att skapa 

kompetenta lärare med god undervisningsförmåga. Shulman förklarar begreppet kunskapsbas 

genom att kategorisera in den i sju olika delar; ämnesteoretiska kunskaper, allmänna 

pedagogiska kunskaper, kunskaper om styrdokument, ämnesdidaktiska kunskaper, kunskaper 

om elever och deras karakteristiska, kunskaper om undervisningens kontext och kunskaper om 

undervisningens mål och syfte.25 Den del som är mest intressant för min uppsats är den Shulman 

benämner content knowledge, eller på svenska, ämnesteoretiska kunskaper. De ämnesteoretiska 

kunskaperna lyfts fram som en av de mest centrala faktorerna för att skapa god undervisning 

vilket Shulman motiverar genom att hänvisa till de ämnesteoretiska kunskapernas förmåga att 

skapa både ett kunskapsdjup och en kunskapsbredd hos läraren som behövs för att kunna möta 

den variation i förkunskaper, personligheter och sätt att lära som ofta präglar en klass med 

många elever. Lärarens goda ämnesteoretiska kunskaper underlättar också för eleverna när de 

ska avgöra vad som är mer eller mindre relevant bland all fakta och kan därmed lättare nå det 

essentiella i undervisningen.26  

Karlefjärd undersöker också i Att rymmas inom sitt friutrymme Om samhällskunskapslärares 

tolkning, anpassning och undervisning hur samhällskunskapsundervisning formas. Karlefjärd 

menar att studiet av lärares val av innehåll och metoder i undervisning ryms inom begreppen 

transformation och lärares förståelse.27 Karlefjärd hänvisar till Shulmans teori om 

kunskapsbasen, och främst de ämnesteoretiska kunskaperna, för att bättre förstå begreppet 

transformation. Karlefjärd diskuterar begreppet kunskapsbas genom att den kan hjälpa oss att 

förstå vilka faktorer som är viktiga för lärare i sin transformering av ämnet till undervisning. 

Karlefjärd betonar att man genom att studera lärares kunskapsbas och transformation kan få en 

bättre förståelse för varför lärare gör som de gör.28   

                                                 
25 Lee Shulman, 1987. Knowledge and Teaching: Foundation of the New reform. Harvard Educational Review. 

s.8.  
26 Ibid., s.9.  
27 Karlefjärd, 2011, s.21. 
28 Ibid., s.22. 
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Shulmans och Karlefjärds studier visar att lärare behöver en rad olika kunskaper i sin 

kunskapsbas för att undervisningen ska fungera, bland annat ämnesteoretiska kunskaper vilka 

är nödvändiga för att kunna transformera innehållet till god undervisning. Ämnesteoretiska 

kunskaper om de discipliner som ingår i samhällskunskapsundervisningen är således otroligt 

viktiga för att läraren ska kunna transformera innehållet till lämplig undervisning för eleverna. 

Då ämnesteoretiska kunskaper om den sociologiska disciplinen förefaller vara lågt prioriterade 

efter statsvetenskapen och nationalekonomin bör samhällskunskapsundervisningen påverkas av 

detta. I denna studie skulle teorierna om kunskapsbasen och transformationen eventuellt kunna 

bidra med en förståelse för varför samhällskunskapslärare prioriterar eller inte prioriterar 

sociologiska kunskaper och sociologiskt innehåll. 

 

Sociologins karaktär och perspektiv som akademisk disciplin 

Nedan presenteras ett flertal klassiska och inflytelserika sociologiska teorier för att kartlägga 

de olika inriktningar som finns inom det sociologiska perspektivet men också för att försöka 

komma fram till några gemensamma kärnpunkter för den sociologiska disciplinen.  

 

Individen, samhället och den sociala kontextens påverkan  

Sociologerna Zygmunt Bauman och Tim May förklarar i ”Att tänka sociologiskt” att vi 

människor är beroende av andra oavsett vad vi gör och formulerar därför sociologins centrala 

frågeställning på följande vis: ”Hur förhåller sig de slags samhällen och sociala relationer som 

vi ingår i till hur vi uppfattar varandra, oss själva samt våra kunskaper, handlingar och dessas 

konsekvenser?”29 Bauman och May förklarar också att den sociologiska disciplinen utmärks av 

att den ser varje mänsklig handling som en del i ett större sammanhang där de olika kontexterna 

som handlingarna utspelar sig i påverkar handlingarnas utfall. Därför behöver sociologer 

studera människors olika relationer, strukturer och samhällen för att kunna förstå den mänskliga 

världen och för att vetenskapligt anlägga kunskap kring hur vi ska planera våra samhällen för 

att skapa så goda livsvillkor som möjligt för samhällsmedborgarna.30 Den person som anses stå 

i förgrunden för, åtminstone uppkomsten av begreppet, sociologi är August Comte. Comte 

fokuserade på sociologins förmåga att förändra människors livsvillkor genom att kartlägga 

vilka faktorer det är som styr människans handlingar, till exempel att stärka den sociala 

                                                 
29 Zygmunt Bauman & Tim May, 2001. Att tänka sociologiskt. England: Cox & Wyman Ltd. s.16.  
30 Ibid.  



13 

 

sammanhållningen vilken Comte ansåg hotades av industrialiseringens orättvisor.31 Den aspekt 

av den sociologiska disciplinen som betonar människors beroende av varandra kan därför ha 

betydelse för samhället genom att det kan stärka den sociala sammanhållningen och skapa en 

stark känsla av gemenskap bland befolkningen. Det fokus på kontextens betydelse för vårt 

handlande bidrar med en förståelse för våra medmänniskors agerande genom att hänvisa till att 

det finns sociala krafter i vår kontext som påverkar våra handlingar och att det därför inte går 

att lägga all skuld på en enskild individ.  

 

Människan påverkas av sociala krafter 

En fransk forskare som påverkades av Comtes tankar kring sociologin är Èmile Durkheim som 

arbetade fram bidrag inom sociologin som haft ett starkt inflytande på den moderna sociologin. 

Durkheim skriver i sitt välkända verk Självmordet (1983) ”Att individen domineras av en social 

verklighet som är något mer än individen själv /…/”32 och hävdar därmed att människan 

påverkas av yttre krafter i samhället. Durkheims stora studie om självmordfrekvensen i 

samhället visar att det finns ett samband mellan individer och sociala krafter i samhället på det 

sätt att självmordsfrekvensen ökar vid vissa givna tillfällen i relation till särskilda sociala 

krafter. På detta sätt menar Durkheim att det går att dra slutsatsen att sociala krafter påverkar 

individerna i ett samhälle. Giddens beskriver också Durkheims sociologiska teorier och 

förklarar att Durkheim ansåg att sociologins syfte var att studera så kallade sociala fakta, vilka 

definieras av ”aspekter av socialt liv som påverkar och formar våra handlingar som individer, 

till exempel stat, ekonomi eller religionens inverkan.”33 så som ”/…/olika mönster när det gäller 

tankar, känslor och handlingar som för individerna är något yttre och vars verklighet finns 

utanför individerna.”34 Durkheim ville alltså inte fokusera på individerna i samhället främst 

utan istället studera dessa sociala fakta. Durkheim förklarar att dessa sociala fakta har en 

tvingande makt över individerna i samhället som de anpassar sig efter, ofta utan att individerna 

upplever det som ett tvång utan tror att de agerar utifrån den egna fria viljan. Exempel på dessa 

sociala fakta som fungerar som en tvingande makt över individerna är starka sociala normer, 

social uteslutning och olika typer av sociala missförstånd som leder till social bestraffning.35 

Nicholas Abercrombie (2004) skriver om Durkheims fascination för den sociala ordningen och 

                                                 
31 Giddens, 2007, s.29.  
32 Émile Durkheim, 1983. Självmordet. Lund: Argos Förlags AB. s.17.  
33 Giddens, 2007, s.30. 
34 Ibid.  
35 Ibid, s.31. 
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hur det kommer sig att samhället inte vittrar sönder. Durkheim försökte förklara detta genom 

att hänvisa till nätverk av sociala relationer både mellan individen och familjen men också till 

staten och arbetslivet. Durkheim menade att samhället är friskare om dessa delar är så 

integrerade som möjligt.36 Även Durkheim lyfter således den sociala sammanhållningen som 

en viktig aspekt för ett välfungerande samhälle med goda livsvillkor för samhällsmedlemmarna.  

 

Sociologins ifrågasättande och problematiserande funktion  

Den ansedde sociologen Giddens fokuserar särskilt på sociologins problematiserande funktion 

vilken fungerar som verktyg för att hjälpa oss att förstå varför människor handlar och tänker 

olika. Att problematisera och sätta människors livsvärldar i perspektiv till både andra individer 

men också till olika fenomen i samhället fungerar på så sätt som en nyckel för att förstå olika 

skeenden och uppfattningar. Giddens skriver i sin definition av vad sociologi är att:  

Sociologin visar att vi måste anta ett betydligt bredare perspektiv när det gäller att 

förstå varför vi handlar som vi gör. Sociologin lär oss att det vi anser vara naturligt, 

oundvikligt gott och sant inte behöver vara just på det viset; det som ter sig som 

självklart i vårt liv påverkas i hög grad av historiska och sociala krafter.37  

 

Sociologi som lösandet av samhällsproblem 

Comte såg på sociologin som en vetenskap, precis som bland annat fysik och biologi, och 

menade att den sociologiska vetenskapen därför skulle kunna gå att användas på samma sätt 

genom att klarlägga vilka lagar som styr människan och hennes värld för att vidare också aktivt 

kunna påverka våra liv, och lösa våra samhällsproblem som till exempel fattigdom. Comte 

menade att den sociologiska vetenskapen skulle bli den mest komplicerade men att den också 

skulle bli otroligt viktigt eftersom den skulle kunna hjälpa oss att förbättra livsvillkoren för våra 

samhällsmedlemmar och öka mänsklighetens välbefinnande. För att uppnå detta skulle man, 

enligt Comte, applicera ett vetenskapligt synsätt på människan för att förstå, förutsäga och till 

och med kontrollera människors beteenden. De förbättrade livsvillkor som Comte förespråkade 

handlade bland annat om inrättandet av ’en ”mänsklighetens religion”, där tro och dogmer 

                                                 
36 Nicholas Abercrombie, 2004. Introduktion till sociologi. Lund: Studentlitteratur AB. s.64. 
37 Giddens, 2007, s.23. 
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skulle ersättas av ett vetenskapligt grundat tänkande; sociologin skulle befinna sig i hjärtat av 

denna religion.’38   

 

De sociala krafterna påverkas av människan 

Ytterligare en sociolog som haft stort inflytande på den sociologiska disciplinen är Max Weber. 

Webers sociologiska syn skiljer sig från exempelvis Durkheims på det sätt att Weber inte ansåg 

att strukturer i samhället existerar utanför eller oberoende av individerna. Weber ville inte 

fokusera på sociala strukturer i samhället, så som Durkheim studerade sociala fakta, utan Weber 

ville istället fokusera på social handling då han menade att ”/…/ människors motiv och idéer 

utgjorde den verkande kraften bakom förändring – idéer, värderingar och åsikter har makt att 

skapa förändring.”39 Weber hävdade således att människan kan handla utifrån sin egen fria vilja 

och därmed också forma sin egen framtid. Den komplexa växelverkan mellan alla individers 

tankar och handlingar är det som formar samhällets strukturer och sociologins uppgift blir 

därför, enligt Weber, att undersöka och lära sig att förstå dessa sociala handlingar.40   

 

Slutsats – sociologins karaktär och perspektiv som akademisk disciplin  

De teoretiska perspektiv som här presenterats kring den sociologiska disciplinen beskriver att 

det inte finns någon direkt enighet bland sociologier om vad sociologi är eller borde vara men 

det finns trots allt några drag som är återkommande och gemensamma hos många sociologer. 

För det första anser alla de främsta sociologerna att sociologin bör ses som en vetenskap och 

att vetenskapliga studier och slutsatser kring individer och samhällen därför bör appliceras. Att 

det finns ett aktivt samspel mellan individ och samhälle och att dessa två aspekter inte går att 

tudelas med vattensäkra skott är de sociologiska teoretikerna också överens om. De är också 

överens om att den sociala sammanhållningen i ett samhälle är viktig för att skapa goda 

livsvillkor för samhällsmedborgarna. Däremot har sociologerna olika synsätt på vilka 

påverkansmöjligheter individer och sociala strukturer har och framför allt i vilken riktning 

denna påverkan går. Det som särskiljer teorierna är huruvida det främst är individen som 

påverkar de sociala strukturerna eller om det främst är de sociala strukturerna som påverkar 

individen. Dessa olika synsätt kräver fokus på olika studieobjekt samtidigt som de fortfarande 

                                                 
38 Ibid., s.29.  
39 Ibid., s.35.  
40 Ibid. 
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har gemensamt att de tror på att individen och de sociala strukturerna samspelar med varandra 

och att den explicita målsättningen för sociologin handlar om att förbättra människans 

livsvillkor. Det lyfts också fram att normer, värderingar och föreställningar är socialt och 

kulturellt skapade. Med hjälp av ett sociologiskt synsätt kan vi alltså inse att vissa fenomen är 

socialt och kulturellt konstruerade snarare än fasta sanningar och är därmed möjliga att både 

ifrågasättas och påverkas. Detta innebär i sin tur att skolan har möjlighet att påverka de socialt 

skapade uppfattningar som finns vilka inte ligger i linje med vårt samhälles demokratiska 

värderingar.  
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Metod  

Val av metod 

Syftet med denna uppsats är att försöka få en inblick i hur ett urval av samhällskunskapslärare 

uppfattar disciplinen sociologi samt hur de beskriver att de arbetar med sociologi i sin 

samhällskunskapsundervisning. För att uppnå detta syfte har kvalitativa intervjuer genomförts 

med fem samhällskunskapslärare på gymnasiet. Alan Bryman förklarar några särskilda 

skillnader mellan kvalitativ metod och kvantitativ metod, exempelvis att den kvalitativa 

metoden särskilt intresserar sig för deltagarnas uppfattning och vad de subjektivt upplever vara 

betydelsefullt, till skillnad från den kvantitativa metoden som istället fokuserar på forskarens 

uppfattning där det är dennes intressen och frågor som ofta styr undersökningen.41 Detta spelar 

stor roll för mitt val av kvalitativa intervjuer som metod, istället för exempelvis kvantitativa 

enkäter eller observationer. Eftersom syftet med denna studie är att undersöka lärares subjektiva 

uppfattningar om ett visst fenomen blir det viktigt att det är deras uppfattningar som styr 

innehållet i undersökningen.  

Intervjuerna har genomförts enskilt med varje lärare. Bryman förklarar att ”I kvalitativa 

intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap 

om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt.”42 Eftersom syftet med denna 

uppsats är att fånga lärarnas subjektiva uppfattningar om disciplinen sociologi samt hur de 

arbetar med denna i sin egen samhällskunskapsundervisning var intervjuerna 

semistrukturerade. Bryman förklarar att den semistrukturerade intervjun utgörs av en 

intervjuguide med relativt specifika teman som ska behandlas under intervjun men där 

respondenten har stora möjligheter att själv utforma sina svar utifrån sin egen uppfattning om 

ämnet.43 Fördelen med detta tillvägagångssätt i min studie är att det tillåter lärarna att förmedla 

sina personliga uppfattningar om disciplinen sociologi samt hur de beskriver sitt arbete med 

sociologi i sin undervisning utan att intervjufrågorna blir för ledande och då riskerar att göra 

intrång på lärarnas subjektiva uppfattningar, vilka studiens syfte vill undersöka. Däremot kan 

de semistrukturerade frågorna i viss mån göra så att respondenten kommer in på områden som 

studien inte avser undersöka och den röda tråden kan då tappas. De semistrukturerade frågorna 

kan också innebära att frågorna inte kommer i samma ordning i alla intervjuerna och att vissa 

                                                 
41 Alan Bryman, 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. s.371.  
42 Ibid., s.413.  
43 Ibid., s.415.  
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följdfrågor förekommer i några intervjuer men inte i andra. Då syftet med min studie fokuserar 

så starkt på lärarnas subjektiva uppfattningar och egen praktik innebär inte detta någon nackdel 

utan snarare en fördel då vissa följdfrågor och lärarnas egna utvikningar ofta leder till viktig 

och relevant information för studien.  

 

Urval 

Urvalet av respondenterna gjordes utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket Bryman 

definierar som ett urval baserat på lämpliga kandidater som vid rätt tidpunkt finns tillgängliga 

för forskaren. En fördel med denna urvalsprincip är att den ofta genererar ett högt deltagande 

och samtidigt är relativt tidseffektiv. Däremot innebär bekvämlighetsurvalet ofta att resultatet 

kan bli svårt att göra generaliserbart då respondenterna ofta inte är representativa för den 

kategori av människor som ämnas undersökas.44 I denna studie valdes fem 

samhällskunskapslärare ut vilka arbetar på samma gymnasieskola. Jag själv hade innan 

intervjutillfällena en svag bekantskap med respondenterna vilket underlättade vid 

förfrågningarna om intervjudeltagande men som inte är tillräckligt stark för att innehållet i 

intervjuerna skulle påverkas. Däremot finns det alltid en risk att respondenterna inte är helt 

sanningsenliga i sina intervjuer i och med den mänskliga faktorn där vi ofta vill framstå som så 

bra som möjligt. Det är något man som forskare bör ha i åtanke, men eftersom min studie inte 

ämnar mäta lärarnas kompetens bör inte detta påverka resultatet nämnvärt. En stark orsak till 

att jag valde ett bekvämlighetsurval samt antalet fem respondenter är tidsaspekten. Bryman 

menar att tidsaspekten är något som i allra högsta grad påverkar urvalet och att det är en 

kompromiss som måste göras utifrån de givna ramar som finns.45 Den tid som finns till 

förfogande för denna uppsats är tämligen begränsad vilket blev avgörande för 

urvalspremisserna. Däremot ämnar studien undersöka samhällskunskapslärare på gymnasiet 

vilket alla respondenter uppfyller kraven för. Nedan ges en översiktlig beskrivning av de fem 

respondenterna, presenterade med fiktiva namn. 

 

                                                 
44 Ibid., s.194.  
45 Ibid., s.191.  
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Undersökningsgrupp 

Respondent 1: Birgitta har arbetat som samhällskunskapslärare i ungefär 15 år och har historia 

som sitt andraämne. Hon har inte läst någon sociologi på lärarutbildningen men har intresserat 

sig för sociologi en hel del utanför sin yrkesroll. Birgitta förklarar att hon läst mycket om 

sociologi både i facklitteratur men också i övrig fritidsläsning. Hon förklarar också att hon 

lyssnar mycket på podcasts som, enligt henne, behandlar ämnen som breddar hennes förståelse 

för sociologin.  

Respondent 2: Carin har arbetat som samhällskunskapslärare i ungefär 10 år och har också 

historia som sitt andraämne. Hon har läst 7,5 poäng sociologi på sin lärarutbildning och har 

även hon intresserat sig för sociologi en hel del utanför sin yrkesroll. Carin har också läst 

facklitteratur och andra böcker, lyssnat på podcasts och dessutom tittat mycket på dokumentärer 

vilka, enligt henne, givit henne en bättre förståelse för vad sociologi innebär.  

Respondent 3: Peter har arbetat som samhällskunskapslärare i ungefär tre år och har engelska 

som sitt andraämne. Han har läst inte läst någon sociologi på lärarutbildningen.  

Respondent 4: Emelie har arbetat som samhällskunskapslärare i ungefär 2 år och har historia 

som sitt andraämne. Hon har läst 7,5 poäng sociologi på sin lärarutbildning.  

Respondent 5: Helen har arbetat som samhällskunskapslärare i ungefär 8 år och har historia 

som sitt andraämne. Hon har läst 7,5 poäng sociologi på sin lärarutbildning.  

 

Genomförande och beskrivning av intervjumanual 

Den intervjuguide som utgjorde grunden för intervjuerna innehöll få, breda och öppna punkter 

(se bilaga 1). Alla intervjuer inleddes med samma fråga Hur arbetar du med den sociologiska 

disciplinen i din samhällskunskapsundervisning? där lärarnas svar på denna fråga fungerade 

som utgångspunkt för resterande frågor. Utöver denna färdigformulerade fråga bestod 

intervjuguiden av några punkter vilka vävdes in under intervjuns gång beroende på hur lärarna 

svarade och i vilken ordning de lyfte olika aspekter. De punkter som fanns med i varje intervju, 

utöver den första frågan, var: 

o Hur önskar hen arbeta med disciplinen? 

o Syn på fördelningen mellan disciplinerna? 

o Syn på hur sociologin uttrycks och bör uttryckas i styrdokument? 
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o Sociologins funktion: enskilt moment, skiljt eller integrerat med de andra disciplinerna, 

problematiserande, kritiskt tänkande, fostrande, medborgarkunskap? 

o Syn på sociologins kunskapsinnehåll: fakta-, förståelse-, fallenhet-, 

förtrogenhetskunskap? 

o Sociologiska begrepp eller teorier?  

Dessa punkter, samt den inledande frågan, syftar till att direkt besvara studiens andra 

forskningsfråga gällande hur lärarna beskriver sitt arbete med den sociologiska disciplinen i sin 

undervisning men samtidigt indirekt besvara studiens första forskningsfråga kring hur lärarna 

uppfattar den sociologiska disciplinen. Frågan kring hur lärarna uppfattar den sociologiska 

disciplinen ställdes inte direkt till lärarna av den anledning att det skulle kunna upplevas som 

att lärarnas kompetens testades genom att de tvingas svara på vad den sociologiska disciplinen 

innebär. Istället valde jag att fokusera på lärarnas egen undervisning där lärarna själva fick fylla 

på med den kunskap de har kring disciplinen. Jag valde att inrikta punkterna i olika områden, 

så som styrdokument, förhållande mellan disciplinerna, sociologins funktion och innehåll samt 

lämna utrymme för lärarna att själva lyfta sociologiska begrepp och teorier om de kände sig 

förtrogna med det. Detta för att försöka fånga så många aspekter av lärarnas uppfattning och 

hantering av den sociologiska disciplinen som möjligt.  

 

Bearbetning av empirin 

När insamlandet av empirin var gjort transkriberade jag alla intervjuer för att få en tydlig 

överblick över materialet. Det första som slog mig var att lärarnas svar över lag var mycket 

diffusa och med stora variationer respondenterna emellan. Svaren upplevdes som diffusa på det 

sätt att lärarna ofta återkom till beskrivningar av sociologin som ”något abstrakt”, ”något man 

gör hela tiden” och ”något som alltid finns med lite i bakgrunden”. Efter att ha läst igenom 

materialet många gånger kunde jag se vissa gemensamma nämnare i lärarnas utsagor vilket 

utkristalliserades i fyra olika sätt på vilka lärarna beskrev den sociologiska disciplinen samt 

tillämpningen av denna i undervisningen. Dessa fyra kategorier valde jag att benämna sociologi 

som individ och samhälle på en abstrakt nivå, sociologi som individ och samhälle på en abstrakt 

nivå utifrån begreppet identitet, sociologi som individ och samhälle på en konkret nivå samt 

övrigt perspektiv på sociologi. Den första kategorin behandlar lärarnas svar som handlade om 

att förklara att det finns en relation mellan individ och samhälle men på en abstrakt nivå utan 

konkreta exempel på hur denna relation ser ut. Den andra kategorin behandlar också lärarnas 
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svar som handlar om relationen mellan individ och samhälle men där begreppet identitet 

används, fortfarande på en abstrakt nivå utan förankring i konkreta exempel på hur relationen 

mellan individ och samhälle ser ut. Den tredje kategorin behandlar lärarnas svar som handlar 

om relationen mellan individ och samhälle där denna relation exemplifieras med hjälp av 

konkreta exempel. Den fjärde kategorin behandlar lärarsvar som inte handlar om relationen 

mellan individ och samhälle alls.  

Det sociologiska perspektivet beskrivs, utifrån de sociologiska teorier som lagts fram, med hjälp 

av begrepp som: samspelet mellan individer och sociala strukturer, sociologins 

problematiserande funktion samt sociologin som perspektiv för att skapa förståelse för 

människors livsvärldar. Lärarnas svar analyserades därför utifrån dessa sociologiska 

förhållningssätt för att undersöka i vilken mån lärarnas uppfattning och hantering av den 

sociologiska disciplinen stämmer överens med den uppfattning som presenteras i de klassiska 

sociologiska teorierna. Även Shulmans studie om lärares ämneskunskaper och transformering 

tillämpades i analysen genom att titta på vilka ämneskunskaper om sociologi som uttryckts i 

empirin samt vilka medvetna tankar lärarna har kring hur dessa ämneskunskaper bör 

transformeras till lämplig samhällskunskapsundervisning. De ämneskunskaper om sociologi 

lärarna presenterade skulle därför kunna relateras till studiens första forskningsfråga om hur 

lärarna uppfattar den sociologiska disciplinen medan transformeringsbegreppet istället kan 

relateras till studiens andra forskningsfråga om hur lärarna beskriver sitt arbete med den 

sociologiska disciplinen i sin undervisning.  

Analysen gjordes således genom att lärarnas svar kategoriserades utifrån de gemensamma 

nämnare som utgör de fyra kategorierna och sattes sedan i relation till de begrepp som 

framkommit som centrala utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Bryman förklarar att det finns några grundläggande etiska frågor som ska uppfyllas vid 

samhällsvetenskapliga undersökningar där några av de viktigaste kraven är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de deltagande i studien har rätt att informeras om 

undersökningens syfte och de moment som ingår samt att undersökningen är frivillig och att de 

kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst, vilket också beskrivs i samtyckeskravet. 
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Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter som samlas in ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sätt som innebär att inga obehöriga kan få tillgång 

till dem. De uppgifter som samlas in får endast användas för forskningsändamålet, vilket 

regleras i nyttjandekravet.46 I samband med att jag frågade mina respondenter om de ville delta 

i min studie delgav jag dem en informationsblankett (se bilaga 2) samt en samtyckesblankett 

(se bilaga 3) där all denna information fanns med. Respondenterna läste igenom 

informationsblanketten och skrev under samtyckesblanketten innan de deltog i intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas direkt efteråt och då raderades också 

ljudinspelningarna. Inga känsliga personuppgifter har samlats in och inte heller några uppgifter 

som inte är direkt anknutna till studiens syfte. Utifrån denna process är det ett rimligt antagande 

att studien uppfyller de etiska krav som ställs på samhällsvetenskapliga studier.   

                                                 
46 Ibid., s.131.  
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Analys 

I analysen av empirin presenteras följande fyra kategorier vilka behandlar lärarnas 

förhållningssätt till den sociologiska disciplinen: 

o Sociologi som individ och samhälle på en abstrakt nivå 

o Sociologi som individ och samhället på en abstrakt nivå utifrån begreppet identitet 

o Sociologi som individ och samhälle på en konkret nivå  

o Övrigt perspektiv på sociologi 

I följande analys kommer lärarnas svar presenteras utifrån dessa kategorier samt förstås i 

relation till de teoretiska utgångspunkterna som presenterats inledningsvis. I analysen besvaras 

studiens första forskningsfråga genom att lärarnas uppfattningar om den sociologiska 

disciplinen i samhällskunskapsundervisning presenteras. Även den andra forskningsfrågan 

besvaras i analysen genom att lärarnas beskrivningar av det egna arbetet med den sociologiska 

disciplinen i samhällskunskapsundervisningen presenteras.  

 

Sociologi som individ och samhälle på en abstrakt nivå 

Peter pratar om sociologi som individ och samhälle på en abstrakt nivå då han förklarar att han 

använder sociologin som ett verktyg för att uppnå ett annat givet mål. Han refererar till 

begreppen samspel mellan individ och samhälle men han ger inga konkreta exempel på hur 

detta samspel ser ut eller vilka påverkansfaktorer som finns i detta samspel. Peter säger att han 

använder sociologi för att förenkla arbetet med de andra två disciplinerna (nationalekonomi och 

statsvetenskap) genom att koppla faktakunskapen till något eleverna kan relatera till. Ett 

exempel på detta är i arbetet med nationalekonomi där han uppger att han låter eleverna göra 

en egen, personlig budget med sina inkomster och utgifter för att sedan förklara att det är på 

samma sätt det fungerar med statsbudgeten. Peter förklarar att han arbetar med sociologin här 

genom att eleverna har fått koppla nationalekonomin till sig själva och sitt eget liv.  

De får göra en egen budget, och sedan tänka att det är på samma sätt det fungerar med 

statsbudgeten och då är det sociologi för att då har eleven kopplat ekonomin till sig 

själv och sitt eget liv och kanske förstår man då också samspelet mellan individ och 

samhälle.  

Peter återkommer genom hela intervjun till att han arbetar med sociologi genom att hänvisa till 

det sociala samspelet och det sociala förhållningssättet men att han inte använder sig av några 

sociologiska begrepp:  
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Jag använder inga sociologiska begrepp. Det kan jag inte svara på. Då får någon 

beskåda mig i så fall. Det gör jag inte. Jag har svårt att säga att ’det här är sociologi’.  

Det samspel mellan individ och samhälle som Durkheim ger uttryck för är att sociala strukturer 

påverkar individen genom en slags tvingande makt och Weber menar att samspelet mellan 

individen och samhället handlar om att individen har makt att påverka de sociala strukturerna i 

samhället. Hos båda dessa teoretiker framställs sociologin och det sociala samspelet som en 

aktiv handling där den ena faktorn påverkar den andra på något sätt. Den syn på sociologin och 

det sociala samspelet som Peter ger uttryck för här handlar inte om påverkan från individen 

eller samhället på något sätt. Peters beskrivning handlar istället mer om att förklara 

faktakunskaper inom nationalekonomi genom att ta eleverna som exempel för att på detta sätt 

göra stoffet mer intressant och relevant för eleven. Ställer vi detta i relation till Shulman och 

Karlefjärd som betonar vikten av lärarens ämnesteoretiska kunskaper och förmåga att 

transformera dessa kunskaper till lämplig undervisning för eleverna visar Peter inga tydliga, 

explicita ämnesteoretiska kunskaper inom disciplinen sociologi vilket därmed också försvårar 

hans förmåga att transformera denna kunskap.  

Emelie har en syn på sociologins plats i samhällskunskapsundervisningen i relation till de andra 

två disciplinerna (nationalekonomi och statsvetenskap) som skiljer sig från de andra lärarnas på 

det sättet att Emelie inte riktigt vet hur hon arbetar med sociologi men pratar om sociologi som 

ett särskilt arbetsområde i samhällskunskapsundervisningen där begrepp som identitet, 

individer och grupper behandlas samt i viss mån försöka se på exempelvis demokrati utifrån ett 

individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Detta kan ses som ett uttryck för att Emelie arbetar 

med sociologi som individ och samhälle på en abstrakt nivå eftersom hon refererar till dessa 

begrepp men förklarar inte konkret hur dessa perspektiv samspelar med varandra. På frågan 

Hur arbetar du med den sociologiska disciplinen i din samhällskunskapsundervisning? svarade 

Emelie:  

Jag vet inte riktigt hur jag jobbar med sociologi. Men jag tror jag har tolkat det som 

att det finns ett avsnitt där man jobbar med identitet, individ, samhälle, tillhöra olika 

grupper och så vidare. Sociologidelen i min utbildning gav inget jättestort inslag på 

mig mer än att det var lite intressant, men jag har inte tagit det till mig så mycket mer 

än så. Jag skulle inte säga att jag använder sociologi som ett verktyg för att förstå 

andra discipliner. Det är i så fall väldigt outtalat och då inte särskilt avsiktligt. Det är 

klart att jag någon gång försöker få dem att titta på till exempel demokrati utifrån 

individ-, grupp- och samhällsperspektiv, men inte mer än så. 
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Den definition av sociologi som både Comte, Durkheim och Weber ger uttryck för handlar om 

ett konstant samspel mellan individer och samhället i stort. Sociologin kan på detta sätt hjälpa 

till att försöka förstå den komplexitet som utgör olika samhällen. Den syn på sociologi som ett 

ämne avskilt från de andra disciplinerna, som Emelie ger uttryck för sammanfaller därför inte 

med den syn som Comte, Durkheim och Weber beskriver.  

Helen tycks också ge uttryck för sociologin som individ och samhälle på en abstrakt nivå när 

hon förklarar att sociologin skulle kunna användas problematiserande för att, i detta fall, öka 

elevernas förståelse för sig själva. Hon berättar att:  

Jag skulle vilja jobba med sociologin för att eleverna ska börja tänka ’jaha, det är 

därför jag har den uppfattningen om vissa saker här i världen’. Men den processen är 

jag inte riktigt klar med, men jag skulle vilja jobba med sociologin på det sättet.  

Denna syn på sociologins inneboende funktion som problematiserande ser vi, som sagt, i 

Giddens definition av sociologi. Helen definierar här sociologins funktion som 

förklaringsmodell till varför individer har olika uppfattningar om saker och att dessa 

uppfattningar påverkas av olika faktorer. Hon förklarar inte vilka faktorer det handlar om eller 

hur denna påverkar ser ut vilket i detta fall innebär att hon ger uttryck för sociologi som individ 

och samhälle på en abstrakt nivå. Helen förklarar att hon inte använder sig av några sociologiska 

termer i sin undervisning vilket ledde till följdfrågan: Du säger att du inte arbetar med några 

sociologiska termer eller så, men medvetandegör du för dig själv eller eleverna att det är 

sociologi du håller på med? På detta svarade Helen:  

Jag tänker aldrig ’nu är det sociologi vi ägnar oss åt’. Det pågår alltid i det tysta på 

något sätt. 

Utifrån dessa typer av redogörelser är det svårt att utläsa vilka explicita ämnesteoretiska 

kunskaper inom sociologi som Helen besitter. Shulman hävdar att dessa ämnesteoretiska 

kunskaper är viktiga för att läraren ska kunna transformera ämnesstoffet till lämplig 

undervisning för eleverna och rimligtvis bör läraren då kunna sätta ord på vilka delar i 

undervisningen som hör till vilka ämnesteoretiska kunskaper om tranformeringsprocessen skett 

på det sätt som Shulman föreskriver.  

 

Sociologi som individ och samhälle på en abstrakt nivå utifrån begreppet identitet  

Birgitta förklarar att hon brukar ha några särskilda moment där sociologiska begrepp, så som 

identitet behandlas och att sociologin där blir väldigt framträdande. Hon förklarar att:  
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Där är sociologin förstås tung, men även i statsskick, nationalekonomi eller aktuella 

händelser, vilket kursen, enligt mig ytterst handlar om för att förstå hur världen funkar, 

varför det är som det är. Vi har ingen ren statsvetenskap, vi relaterar det alltid till 

individen och grupper, för att göra det konkret, förståbart. 

När Birgitta förklarar att hon använder sociologin för att göra de andra disciplinerna 

förståbara och konkreta använder hon sig av sociologin som individ och samhälle på en 

abstrakt nivå eftersom hon pratar om att det finns ett samspel mellan individer och samhället 

men hon definierar inte hur detta samspel ser ut. Birgitta förklarar att hon arbetar med 

sociologin i särskilda avsnitt, utifrån exempelvis begreppet identitet vilket innebär att hon 

relaterar identitetsbegreppet till det sociologiska perspektivet. När Birgitta ombeds förklara 

hur hon arbetar med den sociologiska disciplinen säger hon bland annat: 

Dels har vi det explicita, det som uttrycks i centralt innehåll. Det finns ju några 

rader om identitet, tillhörighet och sånt. Det är ett moment som jag explicit 

jobbar med ibland, man kör ett litet moment på det temat. 

När Birgitta relaterar sociologin till konkreta begrepp visas en del ämnesteoretiska 

kunskaper om den sociologiska disciplinen vilket, enligt Shulman, är en förutsättning för 

god undervisning och för att, enligt Karlefjärd, nå en lyckad transformering av 

undervisningsinnehållet. Förutom att relatera till identitetsbegreppet ger inte Birgitta några 

konkreta exempel på hur samspelet mellan individer och samhället ser ut vilket gör att hon i 

detta uttalande ger uttryck för sociologi som individ och samhälle på en abstrakt nivå utifrån 

begreppet identitet.  

Ett exempel från Peter som underbygger att han pratar om sociologi som identitetsstärkande är 

när han berättar att han använder sociologin för att förenkla faktakunskap inom de andra två 

disciplinerna (nationalekonomi och statsvetenskap) Han förklarar att användningen av 

sociologi beror på vilken typ av klass han undervisar i. På frågan Hur arbetar du med den 

sociologiska disciplinen i din samhällskunskapsundervisning? svarade han: 

Jag använder sociologin för att förenkla det vi arbetar med. Sociologin behövs för att 

eleven ska kunna relatera till det vi pratar om. Det kan se lite olika ut och det beror 

ofta på vilka förkunskaper som finns hos eleverna. I vissa vårdklasser kan det ofta 

saknas en del förkunskaper och då kanske man får ta exempel som handlar om sprutor 

och vaccin för att eleverna ska förstå och tycka att det är intressant medan det ofta 

finns bättre förkunskaper i en naturklass och då krävs inte sociologin på samma sätt. 

Peter förklarar att sociologins funktion här är att göra ämnesstoffet relevant för eleverna genom 

att de får relatera innehållet till sig själva och sin egen identitet, i detta fall identiteten som 
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omvårdnadsstudent. Denna syn på den sociologiska disciplinen ligger långt ifrån den syn på 

sociologi som teoretikerna presenterar eftersom Peters syn på sociologin inte handlar om något 

samspel mellan individ och samhälle utan istället om att försöka göra innehållet relevant för 

eleverna.  

 

Sociologi som individ och samhälle på en konkret nivå 

Carin tycks ge uttryck för sociologi som individ och samhälle på en konkret nivå, vilket hon 

bland annat ger uttryck för genom att lyfta att hon använder sociologi som förklaringsmodell 

till andra fenomen och framför allt för att kunna problematisera olika saker inom de andra 

disciplinerna. Carin ger konkreta exempel på samspelet mellan individ och samhälle genom att 

förklara hur individer påverkas av sociala krafter och olika kontexter. Carin beskriver arbetet 

med den sociologiska disciplinen på följande vis:  

Man försöker visa på samspelet mellan människor, hur det påverkar systemen som vi 

läser om. Att man inte får glömma bort att teorin säger en sak och sen har vi människor 

som interagerar och vi interagerar på olika sätt beroende vilka vi är, vart vi är och hur 

vi ser på världen. Sociologin blir som ett verktyg för att uppnå något annat. Sociologin 

blir det som förklarar varför systemet inte blir samma varje gång. Sociologin pratat 

mycket om samspelet mellan människor och hur vi påverkas av vår närhet och om 

närheten ser annorlunda ut för oss så agerar vi olika. Det är därför som systemen som 

ser likadana ut i teorin inte fungerar likadant, vi tar inte samma beslut beroende på 

vem och var och hur man är. 

Det framkommer här att Carin arbetar med sociologi för att skapa en förståelse hos eleverna för 

varför människor är och beter sig olika, vilket hon förklarar genom att hänvisa till kontextens 

påverkan på individer. Detta ligger i linje med den syn på sociologin som Durkheim beskriver 

i och med sitt fokus på sociala fakta vilka beskriver hur yttre omständigheter påverkar 

människan och hennes handlingar.  

Carin beskriver också hur individer och samhällen är interagerade med varandra på ett sätt som 

gör att de måste studeras och diskuteras tillsammans snarare än som två olika delar som kan 

skiljas från varandra, till skillnad från exempelvis den syn som tidigare lyfts fram hos Emelie. 

Carin besvarar frågan om hur hon arbetar med den sociologiska disciplinen i sin undervisning 

på följande vis: 

Både ideologisk och i vårt vanliga handlande så påverkar samspelet med dom vi har 

runt omkring oss. Sociologin är ett sätt att problematisera saker som är svåra att 
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problematisera utan sociologin. Det vi tycket är konservativt i vårt sociologiska 

spektrum över hur vår värld ser ut är ju i vissa delar av världen nästan socialistiskt. 

Deras värld ser ut så här, dom samspelar på det här sättet och då blir det att då får dom 

en annan världsbild utifrån dom här begreppen. Det går inte plocka bort människan 

och sociologin. Då hamnar vi rent i teorin och samhällskunskapen är inte bara teori. 

Det synsätt som Carin uttrycker här skulle kunna ses som ett användande av sociologi som 

individ och samhälle på en konkret nivå. Carin förklarar att olika sociala system existerar i 

teorin men att den mänskliga påverkan, med hjälp av sociologin, är den faktor som förklarar 

varför de sociala systemen inte är fasta strukturer som är oberoende av individerna i 

samhället. Detta typ av tankesätt stödjs av Webers definition av sociologi som framhäver att 

samhällets strukturer inte existerar oberoende av individerna eftersom det är individernas 

handlingar som påverkar och formar de strukturer som finns i samhället.47  

Helen pratar om sociologi som ett kit som håller ihop de olika disciplinerna. Helen arbetar 

inte med sociologi som ett särskilt arbetsområde utan interagerar det tillsammans med de 

andra disciplinerna. Hon pratar om sociologin utifrån dess förmåga att vara integrerad i alla 

delar i samhällskunskapsämnet. Den första delen av följande citat behandlar sociologin på en 

abstrakt nivå eftersom inga konkreta exempel på samspelet mellan individen och samhället 

ges men hon lyfter avslutningsvis också samspelet mellan individ och samhälle genom att 

förklara att människors olika samhällstillhörighet påverkar deras handlingar och olikheter. 

Detta skulle kunna tolkas som att hon arbetar med sociologi som individ och samhälle på en 

konkret nivå. Helen säger:  

Samhällskunskapsämnet är ju speciellt på det sättet att det är så ämnesövergripande 

och brett. Sociologin blir på något sätt som ett kit som håller ihop de olika ämnena. 

Jag arbetar inte med sociologi som ett särskilt moment. Jag pratar inte heller om 

sociologiska termer eller så, typ Durkheim. Fast det kan bero på att jag generellt sett 

är väldigt ointresserad av att namedroppa olika tänkare och teorier och så, oavsett 

ämne. Sociologi är en allmän sak som följer med hela tiden. Jag frikopplar det aldrig 

från övrig undervisning. Vi ser ju allt utifrån vårt raster som är vår mänsklighet och 

vi ser allt utifrån vår samhällstillhörighet och så vidare och då kan sociologin förklara 

varför vi är olika. 

Birgitta ger även hon uttryck för sociologin som individ och samhälle på en konkret nivå 

genom att förklara hur sociologin genomsyrar alla delar i samhället och att det sociologiska 

perspektivet behöver anläggas för att kunna problematisera saker och därmed nå en 

                                                 
47 Giddens, 2007, s.35.  
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förståelse för hur världen, samhällen och människor fungerar. På min fråga om vilken 

funktion Birgitta upplever att sociologin fyller i hennes undervisning svarar Birgitta: 

Sociologins relevans i samhällskunskapsundervisningen är ju att den är överallt. 

Sociologin kommer in överallt. Genom makt, arbetslöshet och relationer mellan 

grupper och klasser osv. Jag använder det hela tiden för att beskriva allting. Allt 

handlar om att problematisera, att tvinga fram ett individuellt tänkande. Sociologin är 

ju inne och petar i det mesta, klassiska problem som makt va, som ju alltid är svårt. 

Sociologin hjälper till att se det från olika perspektiv och människors olika definitioner 

av verkligheten styr, så ja sociologin är användbar. 

Birgitta beskriver en strävan efter att sociologins funktion i hennes undervisning ska främja 

ett problematiserande tänkande hos eleverna och för att skapa en fördjupad förståelse av 

världen och vilka faktorer som påverkar människors oliktänkande.  

 

Övrigt perspektiv på sociologi 

Peter pratar om sociologi på ett sätt som inte stämmer in på de övriga kategorierna vilket därför 

här beskrivs som ett övrigt perspektiv på sociologi. Giddens skriver i sin definition av vad 

sociologi är att ”Sociologin visar att vi måste anta ett betydligt bredare perspektiv när det gäller 

att förstå varför vi handlar som vi gör. Sociologin lär oss att det vi anser vara naturligt, 

oundvikligt gott och sant inte behöver vara just på det viset; det som ter sig som självklart i vårt 

liv påverkas i hög grad av historiska och sociala krafter.”48 Giddens förklarar här att sociologin 

behövs för att främja det kritiska tänkandet och för att vi ska kunna förstå varför individer och 

samhällen handlar och fungerar som de gör, något som kräver ett problematiserande. När jag i 

intervjun frågade Peter hur han arbetar med att främja kritiskt tänkande i sin 

samhällskunskapsundervisning och vidare också vilken roll han upplever att sociologin spelar 

här, svarade han:  

Jag arbetar med kritiskt tänkande genom att diskutera hur man avgör om något är sant 

eller falskt. Källkritik till exempel. Vad är det för skillnad på Wikipedia och 

Nationalencyklopedin och hur förhåller man sig kritisk till dessa källor? Demokratin 

tillåter att man är kritisk och jag försöker träna eleverna till att bli ifrågasättande på 

ett vuxet och moget sätt. Jag försöker få dem att tillåta varandra att tycka olika och att 

acceptera varandra. Där brukar jag också ta in de mänskliga rättigheterna och 

demokrati. Sociologin behövs här för att främja det kritiska tänkandet genom att få 

                                                 
48 Ibid., s.23.  
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eleverna att förstå att ’du får tycka fritt så länge du inte kränker någon annan’. Det 

vävs liksom in hela tiden.  

Här definierar Peter kritiskt tänkande genom att fokusera på att skilja på vad som är sant och 

falskt. Han säger också att sociologin fyller funktionen att tillåta människor att yttra sina åsikter 

och att hans samhällskunskapsundervisning ska uppmuntra elevernas olika åsikter och skapa 

ett tillåtande och accepterande klassrumsklimat. Peter använder här sociologin som metod för 

att främja värdegrunden. Detta är viktiga faktorer för samhällskunskapsundervisningen och 

ligger i linje med krav från styrdokument, inte bara för samhällskunskapsundervisningen utan 

för all utbildning. Däremot skiljer det sig från Giddens definition av vad sociologi är och vilken 

funktion sociologi har inom ramen för kritiskt tänkande där Giddens menar att sociologins 

funktion inte handlar om att skilja på vad som är rätt och fel, sant och falskt utan att det istället 

handlar om att försöka förstå varför något upplevs rätt och sant för vissa individer medan 

samma sak kan upplevas fel och falskt för andra individer. Här ser vi ett tydligt exempel på att 

normer är socialt konstruerade. Sociologins förmåga att främja kritiskt tänkande blir därför, 

utifrån Giddens teori, ett problematiserande verktyg som behövs för att förstå både individer, 

samhällen och samverkan mellan dessa, något som alltså skiljer sig från den syn Peter har på 

sociologins förmåga att främja kritiskt tänkande. Peters syn på sociologi som kommer till 

uttryck i detta uttalande stämmer inte heller in på de andra klassiska teoretiska perspektiven på 

den sociologiska disciplinen. Det är därför ett rimligt antagande att Peters ämnesteoretiska 

kunskaper om den sociologiska disciplinen är begränsade.  
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Avslutande slutsats 

Syftet men denna studie är att undersöka hur fem gymnasielärare arbetar med den sociologiska 

disciplinen i sin samhällskunskapsundervisning, utifrån två forskningsfrågor. Studiens första 

forskningsfråga Hur uppfattar samhällskunskapslärare den sociologiska disciplinen inom 

samhällskunskapsämnet? samt studiens andra forskningsfråga Hur beskriver 

samhällskunskapslärare att de arbetar med den sociologiska disciplinen i sin 

samhällskunskapsundervisning? har i analysen besvarats genom att lärarnas arbete med den 

sociologiska disciplinen presenterats, exemplifierats och satts i relation till flera klassiska 

teorier om det sociologiska perspektivet. Resultatet utifrån de två forskningsfrågorna har vävts 

samman eftersom lärarnas beskrivningar av sitt arbete med den sociologiska disciplinen, vilket 

i första hand besvarar den andra forskningsfrågan, samtidigt redogör för lärarnas uppfattning 

om den sociologiska disciplinen, vilket därmed besvarar studiens första forskningsfråga. Som 

redogjorts för i metodavsnittet var den fråga som främst styrde intervjuerna Hur arbetar du med 

den sociologiska disciplinen i din samhällskunskapsundervisning? vilken är direkt kopplad till 

forskningsfråga 2. I metodavsnittet förklarar jag också att jag valde att inte ställa frågor direkt 

kopplade till forskningsfråga 1, så som Hur uppfattar du den sociologiska disciplinen i 

samhällskunskapsundervisning? av den anledningen att det skulle kunna uppfattas som att jag 

ville mäta lärarnas nivå av faktakunskaper och kompetens inom området sociologi. Istället 

valde jag att be lärarna förklara deras eget arbete med sociologin för att utifrån deras 

redogörelser försöka kartlägga vilken uppfattning de har om den sociologiska disciplinen. För 

att uppnå en god validitet, och därmed mäta det som studien säger sig mäta, sätts lärarnas 

redogörelser i relation till klassiska sociologiska teorier vilka används som verktyg för att kunna 

kategorisera och definiera lärarnas uppfattningar om vad sociologi innebär. Skulle studien 

genomföras igen kan det vara intressant att direkt fråga lärarna hur de uppfattar den sociologiska 

disciplinen samt vilka kunskaper de besitter inom ämnet, men då behöver lärarna innan 

intervjun informeras om att detta kommer efterfrågas, vilket inte var fallet i denna studie. 

Risken med detta är att lärarna förbereder sig och läser in sig på ämnet för att verka kunnigare 

än vad de är, något som kan påverka validiteten och reliabiliteten i undersökningen.  

En slutsats som kan dras utifrån denna analys är att de studerade lärarna har relativt varierande 

uppfattningar om vad den sociologiska disciplinen innebär och de har dessutom varierande sätt 

att hantera den i sin samhällskunskapsundervisning. Dessa variationer har utkristalliserats i de 

fyra kategorierna sociologi som individ och samhälle på en abstrakt nivå, sociologi som individ 

och samhälle på en abstrakt nivå utifrån begreppet identitet, sociologi som individ och samhälle 



32 

 

på en konkret nivå samt övrigt perspektiv på sociologi. De beskrivningar lärarna ger när de 

ombeds definiera hur de arbetar med det sociologiska perspektivet i sin 

samhällskunskapsundervisning är över lag mycket diffusa och det framkommer ingen tydlig 

samsyn hos lärarna kring vad sociologi innebär eller hur sociologin bör transformeras till 

lämplig undervisning inom samhällskunskapsämnet. Även hos de klassiska sociologiska 

teorierna fanns tydliga variationer kring uppfattningen av det sociologiska perspektivet vilket 

kan vara lämpligt att ha i åtanke när lärarnas uppfattningar hanteras och förstås. De 

uppfattningar från lärarna som rör sociologi som individ och samhälle på en konkret nivå är de 

som ligger närmast de definitioner av och förklaringar till sociologi som Comte, Weber, 

Giddens och Durkheim ger. Dessa uppfattningar behandlar främst sociologins 

problematiserande funktion samt synen på sociologi som ett kit där varken individerna eller 

samhällets strukturer existerar oberoende av varandra. Inom denna kategori förklarar lärarna, 

översiktligt, på vilka konkreta sätt individer och sociala krafter påverkar varandra och ger några 

exempel på dessa påverkansfaktorer. Dessa uppfattningar har främst framkommit hos Birgitta, 

Carin och Helen. Viktigt att notera är dock att Birgittas, Carins och Helens uppfattningar om 

den sociologiska disciplinen ofta handlar om vilken funktion de vill att sociologin ska och bör 

ha. Däremot ges inte många tydliga, konkreta exempel på hur de gör detta i sin 

samhällskunskapsundervisning.  

Det verkar inte finnas något tydligt samband mellan hur mycket sociologi lärarna läst på sina 

lärarutbildningar och hur välutvecklade eller omfattande deras uppfattningar om och arbete med 

den sociologiska disciplinen är. Birgitta och Peter har inte läst någon sociologi alls på sina 

lärarutbildningar. Trots detta visar Birgitta både ämnesteoretiska kunskaper kring ämnet (dock 

inte särskilt omfattande) samt sociologiska resonemang som ligger i linje med de stora 

sociologiska teorier som lyfts i denna studie. Peter visar å andra sidan svagare ämnesteoretiska 

kunskaper om sociologi och den uppfattning han har om sociologi i sin undervisning skiljer sig 

från den klassiska uppfattningen om den sociologiska disciplinen. Carin visar, likt Birgitta, både 

ämnesteoretiska kunskaper om sociologi och sociologiska resonemang kring sin undervisning 

som överensstämmer med de klassiska sociologiska teorierna. Gemensamt för Birgitta och 

Carin är att de intresserat sig för sociologi utanför sin yrkesroll. Det är därför ett rimligt 

antagande att det personliga intresset för sociologin påverkar vilken uppfattning lärarna har av 

disciplinen sociologi samt hur de väljer att arbeta med den i sin undervisning.  

Peter och Emelie visar svaga ämnesteoretiska kunskaper om sociologi och uttrycker dessutom 

sociologiska resonemang som inte överensstämmer med den syn på sociologi som presenteras 
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i de klassiska sociologiska teorierna. Gemensamt för dessa två lärare är att de endast arbetat 

som samhällskunskapslärare i 3 respektive 2 år vilket innebär väsentligt mindre erfarenhet än 

för övriga respondenter. Kanske är det så att samhällskunskapsämnets uppdrag är något som 

kräver erfarenhet hos lärarna för att kunna mötas? Kanske krävs det erfarenhet av ämnets 

komplexitet och en djupare förståelse för hur människor och sociala strukturer i samhället 

hänger samman och påverkas av varandra för att samhällskunskapslärare ska kunna anlägga ett 

sociologiskt perspektiv?   

Det faktum att de flesta resonemang hos lärarna angående det sociologiska perspektivet är 

relativt diffusa och att flera av dem uppger att de inte riktigt vet hur de konkret arbetar med 

sociologin i sin undervisning, eller benämner arbetet med sociologin som ”något som bara finns 

med hela tiden” tyder på att det saknas en del ämnesteoretiska kunskaper om sociologi. Detta i 

kombination med att, dels sociologin som ämne, men också styrdokumenten för 

samhällskunskapsämnet är så öppna och tolkningsbara verkar lämna arbetet med den 

sociologiska disciplinen relativt fritt för varje enskild lärare. Samtidigt finns det, som 

poängterats tidigare i denna studie, en tydlig ämnestradition inom samhällskunskapsämnet där 

statsvetenskapen och nationalekonomin är de discipliner som lyfts fram som viktigast och mest 

centrala, vilket leder till att den sociologiska disciplinen inte prioriteras på lärarutbildningarna 

och sedermera inte heller i samhällshällskunskapsundervisningen.  

Intressant för fortsatta studier skulle vara att studera samhällskunskapslärares uppfattning och 

hantering av den sociologiska disciplinen i ett större perspektiv, exempelvis hur situationen ser 

ut på ett nationellt plan. Saknas ämnesteoretiska kunskaper om sociologi, bör sociologin ta mer 

plats i samhällskunskapsundervisningen och på lärarutbildningarna och hur ska detta i så fall 

hanteras? Denna studie ämnar inte svara på dessa frågor men kan fungera som ett sätt att 

aktualisera frågan kring den sociologiska disciplinens relevans i samhällskunskapsundervisning 

så att vidare studier kan ta vid och undersöka om, och i så fall hur, sociologins ställning bör 

stärkas inom samhällskunskapsämnet.  

Samhällskunskapsämnet har som syfte att fostra goda, demokratiska medborgare och att hos 

eleverna främja en förståelse, både för sig själva, men också för sina medmänniskor. I den 

omtumlande värld som idag omger våra digitaliserade ungdomar där klimathot, krig och 

segregering är lika närvarande som den egna utseendefixeringen och bekräftelsejakten har det 

sociologiska perspektivet stora möjligheter att främja den förståelse som så ofta behövs för att 

vi ska bli goda och medmänskliga samhällsmedborgare.  
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide  

 

Inledande fråga: Hur arbetar du med den sociologiska disciplinen i din 

samhällskunskapsundervisning? 

o Hur önskar hen arbeta med disciplinen? 

o Syn på fördelningen mellan disciplinerna? 

o Syn på hur sociologin uttrycks och bör uttryckas i styrdokument? 

o Sociologins funktion: enskilt moment, skiljt eller integrerat med de andra disciplinerna, 

problematiserande, kritiskt tänkande, fostrande, medborgarkunskap? 

o Syn på sociologins kunskapsinnehåll: fakta-, förståelse-, fallenhet-, 

förtrogenhetskunskap? 

o Sociologiska begrepp eller teorier?  
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Bilaga 2 

 

Informationsblankett 

 

Information om studien: 

”Den sociologiska disciplinens plats i samhällskunskapsundervisning” 

(Arbetsnamn) 

Jag skriver ett examensarbete vars syfte är att undersöka hur 

samhällskunskapslärare arbetar med den sociologiska disciplinen i sin 

samhällskunskapsundervisning. För att uppnå detta syfte genomförs kvalitativa 

intervjuer med samhällskunskapslärare.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt 

att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess 

att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets 

studieregister för att sedan förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få 

ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 

rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se. 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Agnes Lord   Handledare Roger Olsson 

agnes.lord @skovde.se   roger.olsson@kau.se 

 

 

  

mailto:dpo@kau.se
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Bilaga 3 

 

Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: 

”Den sociologiska disciplinens plats i samhällskunskapsundervisning” 

(Arbetsnamn) 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

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 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Agnes Lord   Handledare Roger Olsson 

agnes.lord @skovde.se   roger.olsson@kau.se 

 

 


