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Abstract 

This study examines the interaction within the social studies education through interviews 

with three upper secondary school teachers. The aim of the study is to examine how the 

disciplines of social studies interact in social studies education. Three social studies teachers 

are interviewed about how the disciplines of social studies interact in their education. The 

interviews are analyzed with an analytic tool consisting of five forms of subject interactions, 

pre-scientific, uniting, connecting, helping and recreating interactions. They are also analyzed 

with an analytic tool consisting of four subject didactic profiles, social studies as a subject of 

orientation, analysis, discussion and action. The result shows that the teachers do not plan for 

the disciplines of social studies to interact, but that interaction still takes place. The analysis 

shows that political science is the core of social studies interaction, but that economics and 

sociology as well as news interact within the social studies subject. 

  



 
 

Sammanfattning 

Det här arbetet studerar tre gymnasielärares utsagor om sin undervisning i samhällskunskap 

för att undersöka hur samhällskunskapens inomämnesliga samspel kan se ut. Syftet är att 

undersöka hur samhällskunskapens olika kunskapsområden tar sig uttryck i undervisningen 

och hur dessa samspelar. För att uppfylla arbetets syfte intervjuas tre gymnasielärare i 

samhällskunskap om hur samhällskunskapens olika delar samspelar i deras undervisning. 

Lärarnas utsagor analyseras dels efter ett analysverktyg bestående av fem former av samspel, 

förvetenskapligt, förenande, sammankopplande, hjälpande och omskapande samspel och dels 

med ett analysverktyg bestående av fyra ämnesdidaktiska profiler, samhällskunskap som 

orienteringsämne, analysämne, diskussionsämne och handlingsämne. Med hjälp av dessa 

analysverktyg görs en kvalitativ analys av lärarnas intervjusvar. Resultatet visar att lärarna 

inte medvetet utformar undervisningen i samhällskunskap för att de olika områdena ska 

samspela, men att samspel ändå uppstår. Analysen visar att områden grundade i 

statsvetenskap är kärnan i samspelen, men att också områden grundade i nationalekonomi och 

sociologi samt nyheter samspelar inom ramen för samhällskunskapsämnet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I läroplanen för gymnasieskolan skrivs att det svenska samhället vilar på demokratiska 

värderingar och en respekt för de mänskliga rättigheterna, något utbildningen genom det 

svenska skolväsendet ska förmedla. Eleverna ska utveckla både kunskaper och värden som 

bygger på vetenskaper och demokratiska ideal (Skolverket, 2011, s.5). Vidare beskrivs också 

skolans mål gällande normer och värden, där det framhålls att ett av skolans mål är att varje 

elev kan göra medvetna ställningstagande grundade på kunskaper om bland annat 

grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket, 2011, s.11). Detta fokus på demokrati 

presenteras under rubrikerna "Skolans värdegrund och uppgifter" och "Övergripande mål och 

riktlinjer" och är därför överordnade värden och mål som utbildningen i stort ska sträva mot. I 

vilka sammanhang är det som eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

demokratiska värderingar? Demokrati förekommer endast uttalat som ett konkret innehåll i 

två ämnen, historia och samhällskunskap. I kursen historia 1b (och historia 1a1) ingår 1800- 

och 1900-talets demokratisering i det centrala innehållet (Skolverket, 2011, s.73) och kan 

alltså förmedla främst ett historiskt perspektiv på demokrati och demokratiprocesser. I ämnet 

samhällskunskap förekommer demokrati i ämnets syfte, där det beskrivs att eleverna i 

undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper som berör demokrati och demokrati 

finns också med som en punkt i kursen samhällskunskap 1bs (och 1a1s) centrala innehåll. Där 

beskrivs att kursen ska behandla demokrati på lokal, nationell och EU-nivå och 

grundläggande demokratimodeller (Skolverket, 2011, s.150). Samhällskunskap är alltså det 

enda ämne som enligt centralt innehåll behöver behandla hur demokrati ser ut idag och kan 

därigenom tänkas ha ett extra ansvar för att skolans mål om elevens kunskaper om 

demokratiska värderingar nås. 

När man läser läroplanen för gymnasieskolan framgår vilken bild Skolverket vill förmedla av 

ämnet samhällskunskap och vad det är för ämne i den svenska skolan. I den första meningen 

under ämnets rubrik beskrivs samhällskunskap som tvärvetenskapligt. Statsvetenskap, 

sociologi och nationalekonomi framhålls som basen för ämnet men "även andra 

samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår" (Skolverket, 2011, s.143). Utöver 

detta framkommer också att ämnet har ett historiskt perspektiv. Tvärvetenskapligheten 

återkommer i beskrivningen av ämnets syfte där det framgår att undervisning i ämnet 

samhällskunskap ska utgå från olika samhällsfrågor för att bredda, fördjupa och utveckla 

kunskaper om människors livsvillkor och att politiska, sociala och ekonomiska band binder 
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samman människor över hela världen. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla kunskaper om hur "ideologiska, politiska, sociala och miljömässiga förhållanden 

påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer" (Skolverket, 2011, 

s.143). Tvärvetenskapligheten framstår utifrån läroplanen som central i samhällskunskapen, 

men har inte bara varit en möjlighet. Det har funnits en diskussion om att samhällskunskap 

som såväl skolämne som akademiskt ämne saknar en tydlig teoretiskt sammanhållen grund, 

där tvärvetenskapligheten i kombination med en relativt kort ämnestradition skapat ett 

osammanhängande och fragmentariskt ämne som är känsligt för politiska opinioner (Bronäs 

& Selander, 2002, s.76). En kritik mot bilden av ämnet samhällskunskap som splittrat 

kommer från Bengt Schüllerqvist och Stefan Karlsson som uppmärksammat debatt och 

litteratur kring ämnets avsaknad av enhet. De argumenterar för att göra begreppet "samhälle" 

centralt i utbildningen av samhällskunskapslärare och därigenom lägga grunden för att 

etablera samhällsbegreppet inom samhällskunskapsundervisningen. De menar att det bör vara 

ett lärandemål att eleverna under sin skoltid utvecklar ett mer komplext samhällsbegrepp. 

Samhällsbegreppet kan ge samhällskunskapen ett övergripande perspektiv där inslag som 

berör samhällskunskapens olika perspektiv och delar kan integreras (Schüllerqvist och 

Karlsson, 2011, s.15f).  

För att gå vidare kan det vara intressant att se hur "samhället" framträder i 

samhällskunskapsundervisning, om det används som ett centralt begrepp som Schüllerqvist 

och Karlsson föreslår. Det är också intressant att reda ut om lärare undervisar i 

samhällskunskap i betydelsen "kunskap om samhället" eller om samhällskunskapen blir ett 

paraplybegrepp för undervisning i statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och andra 

akademiska discipliner. Hur ser samhällskunskapsundervisningen egentligen ut, finns det 

någon röd tråd? Anna Karlefjärd har kommit fram till att samhällskunskapens A-kurs har en 

kärna som består av statskunskap, ekonomi och internationella relationer men med ett tydligt 

statsvetenskapligt fokus (Karlefjärd, 2011, s. 112). Annika Karlsson visar att 

samhällskunskapens innehåll och examinationer huvudsakligen är momentbaserade, det finns 

dock undantag där området hållbar utveckling tydligast tenderar att ha en funktion som 

tematisk samhällsfråga (Karlsson, 2011, s.144). Detta bekräftar bilden som Folke Vernersson 

presenterat där undervisning om samhällskunskapens kunskapsområden ofta är indelade i 

moment som avlöser varandra utan att de nödvändigtvis har en röd tråd eller hänger samman 

(Vernersson, 1999, 214ff). Sara Blanck som har studerat hur samhällskunskapen tar sig 

uttryck i ämnesintegrerade projekt ser däremot att samhällskunskapsämnet när det ingår i ett 



3 
 

ämnesintegrerat projekt bidrar med tematiska samhällsfrågor till projekten. 

Samhällskunskapsämnet har i dessa ämnesintegrationsprojekt tillfört ämnesspecifika 

perspektiv för att ge eleverna förståelse och redskap för att kunna hantera olika aspekter av 

samhället. Dessa perspektiv har haft sin grund i de akademiska disciplinerna nationalekonomi, 

sociologi och statsvetenskap men kunskaper och förmågor används för att förklara, förstå och 

förändra det omgivande samhället (Blank, 2014, s.170). Ämnet samhällskunskap tar sig i de 

ämnesintegrerade projekten både uttryck som ett sammanhållet och som ett mångfasetterat 

ämne. Undervisningen har en bred grund att stå på i sina ursprungliga akademiska discipliner 

och ämnets olika aspekter visar sig som de ämnesdidaktiska profilerna orienteringsämne, 

analysämne, diskussionsämne och handlingsämne. Dessa ämnesdidaktiska profiler och 

tankebegrepp kan fungera både som bidragande till samhällskunskapens mångfasettering och 

som sammanhållande, det är aspekter som kan användas oberoende av undervisningens 

kunskapsområde (Blanck, 2014, s.177). Forskningen gällande samhällskunskapens 

ämnessamspel behandlar framförallt samhällskunskapens relation till andra skolämnen där 

samhällskunskapen tar sig uttryck som ett huvudämne, som andra skolämnen "hjälper" genom 

att inom ämnesspecifika sammanhang svara på delfrågor till en problemformulering eller 

frågeställning som samhällskunskapen ställer upp. Detta eftersom samhällskunskapen ger 

möjlighet att fokusera på en bred samhällsfråga (Blanck, 2014, s.171). Ämnesintegrerade 

projekt där samhällskunskap ingår kan ses som en metod för att sträva mot Schüllerqvists och 

Karlssons idé om att använda "samhälle" som centralt begrepp, då ämnets momentisering och 

uppdelning i olika kunskapsområden blir mindre påtaglig och mer tematiska aspekter av 

samhället berörs. 

I övrigt har forskning kring samhällskunskap främst lagt fokus på demokrati- och 

medborgarfostran och olika former av bedömning eller examinationssituationer. Dock har 

man i dessa undersökningar också sett indikationer på hur samhällskunskapens 

inomämnesliga samspel tar sig uttryck (Karlefjärd, Vernersson och Karlsson). Men vad skulle 

hända om vi undersökte samspelet inom ämnet samhällskunskap på liknande villkor som man 

har undersökt samspel mellan olika skolämnen? Skulle det gå att identifiera "hjälpämnen" och 

"huvudämnen" eller andra typer av samspel inom samhällskunskapen? Går det att med ett 

sådant perspektiv identifiera en sammanhållning inom samhällskunskapsämnet också när det 

agerar på egen hand utanför ämnesintegrerade projekt, som går bortom uppdelningen som 

grunder sig i de akademiska disciplinerna och istället skapar någon slags enhetlig 

samhällskunskaplighet? Hur tar sig Skolverkets beskrivning av ämnet samhällskunskap nedan 



4 
 

uttryck i undervisningen satt i relation till ämnets syfte att bredda, fördjupa och utveckla 

kunskaper om olika, komplexa, samhällsfrågor? 

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 (Skolverket, 2011, s.143). 

Det finns sedan tidigare indikationer på hur samhällskunskapen agerar i relation till 

andra ämnen men eftersom tvärvetenskapligen framställs som en så pass central aspekt 

av ämnet som ovan, finns det anledning att intressera sig för hur samhällskunskapen 

agerar i relation till sina olika delar. Genom att undersöka samhällskunskapens 

inomämnesliga samspel vill det här arbetet skifta fokus till hur samhällskunskapen 

fungerar som eget ämne. Utan att förstå sig själv är det svårt att förstå andra, utan 

kunskap om hur samhällskunskapen fungerar på egen hand finns det risk för att 

samspelet med andra ämnen blir bristfälligt. Här är det dock värt att notera att denna 

undersökning inte har som mål att avgöra om samspelet inom ämnet samhällskunskap är 

bra eller dåligt, ansatsen är att undersöka hur det kan ta sig uttryck. Någon normativ 

agenda, exempelvis i linje med Schüllerqvist och Karlsson när de argumenterar för att 

använda ”samhälle” som centralt begrepp inom samhällskunskapen, finns inte i detta 

arbete.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka lärares berättelser om hur samhällskunskapsämnets olika 

discipliner tar sig uttryck i undervisningen och analysera vilka typer av inomämnesliga 

samspel som eventuellt förekommer. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: 

 Vilka kunskapsområden behandlar lärare i sin undervisning i ämnet samhällskunskap? 

 Vilket samspel finns mellan samhällskunskapens olika kunskapsområden?  

 Vilken typ av kunskap är det som samspelar? 

För att uppfylla syftet behöver lärare ges möjlighet att berätta om sin undervisnings innehåll 

och hur de anser att detta innehåll samspelar, därför genomförs intervjuer där lärare får berätta 

om hur de uppfattar sin samhällskunskapsundervisning. Den första frågeställningen syftar till 

att ta reda på vilket innehåll lärarna uppfattar att deras undervisning har. Den andra 

frågeställningen svarar mot att ta reda på hur det innehållet eventuellt samspelar för att skapa 

samhällskunskapsundervisning. Den tredje frågeställningen syftar till att få fram vilken typ av 
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kunskap det är som samspelar, dels vilka delar av de förekommande kunskapsområdena i den 

första frågeställningen det är som samspelar och dels vilken typ av kunskap det är som 

förekommer, om den är baserad på fakta, begrepp, teorier, modeller analyser, diskussioner 

och så vidare. Genom att svara på dessa frågeställningar kan samhällskunskapens 

tvärvetenskaplighet tydligare framgå och vi kan få kunskap om de olika disciplinernas 

karaktär inom ramen för samhällskunskapsämnet. 

1.3 Begrepp 

Här förklaras de begrepp som är centrala för att förstå arbetets innehåll. Några begrepp är 

närbesläktade och därför definieras de här för att undvika missförstånd och 

sammanblandningar. 

Ämnessamspel: alla former av samarbete mellan ämnen samlas under detta begrepp, till 

exempel ämnesintegration, ämnesövergripande, ämnesöverskridande och projektarbete 

(Blanck, 2014, s.57) 

Samspel: används i undersökningen för att benämna alla former av samarbete inom ämnet 

samhällskunskap. Jämfört med ämnessamspel som agerar mellan ämnen agerar samspel inom 

ett ämne. 

Arbetsområde: syftar till en del av undervisningen i gymnasieskolan, som oftast bedrivs över 

ett antal veckor och har en tydlig början och ett tydligt slut, oftast en examination där det 

centrala innehåll som har behandlats under arbetsområdet testats mot kunskapskraven. 

Används synonymt med "moment" 

Kunskapsområde: delmängder kunskap som samordnas men inte nödvändigtvis är ett eget 

skolämne eller akademisk disciplin. I arbetet används det främst för att benämna de delar av 

samhällskunskapen som är underställda de ursprungliga akademiska disciplinerna, till 

exempel kunskapsområde statsskick som är underställt den akademiska disciplinen 

statsvetenskap. 

Discipliner: syftar till de akademiska ämnen som utgör skolämnet samhällskunskap, främst 

statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi. 

Skolämne: ämnen så som de förekommer i gymnasieskolan. 
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1.4 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att fokusera på lärarnas berättelser om sin undervisning i 

kursen samhällskunskap 1b för gymnasieskolan. Detta eftersom det centrala innehållet för 

kursen behandlar kunskapsområden som härstammar från samtliga de akademiska discipliner 

som Skolverket lyfter fram som centrala för skolämnet samhällskunskap. Samhällskunskap 1b 

är också en kurs som samtliga intervjuade lärare undervisar i för tillfället, vilket ger möjlighet 

att se gemensamma mönster i deras utsagor. 
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2. Forskningsläge 

För att förstå samspelet inom samhällskunskapen behövs förståelse för vad 

samhällskunskapen innehåller, hur det innehållet kan kategoriseras och hur samspel kan se ut 

och kategoriseras. Här presenteras forskningslägen som relaterar till dessa för undersökningen 

relevanta områden Utifrån dessa forskningslägen presenteras också arbetets analysverktyg, 

som bygger på de analysramar som Sara Blanck använder och utvecklar i sin licentiatuppsats 

När ämnen möts (2014). 

2.1 Vad består samhällskunskapsundervisning av? 

För att kunna få ett grepp om hur samhällskunskapens olika delar hänger ihop, kopplas 

samman och relaterar till varandra behövs inledningsvis en förståelse för vilka olika delar som 

ingår i samhällskunskapsundervisningen. Detta ser vi dels i skolans styrdokument som delger 

vad som ska finnas med, men också i undersökningar om vilket innehåll lärare uppfattar att 

deras undervisning har. De flesta undersökningar har gjorts gällande den tidigare läroplanen, 

som inte innehöll särskilt specifikt ämnesinnehåll. 

Ann Bernmark-Ottosson har intervjuat fyra erfarna lärare i samhällskunskap om deras 

uppfattning om ämnets innehåll. Parallellt med att tala om vad undervisningen innehåller 

talade också lärarna om vilka mål de hade med sin undervisning. Lärarna vill att eleverna 

genom undervisningen i samhällskunskap ska få kunskap och förmåga att se sammanhang, 

reflektera och i slutändan bli aktiva samhällsmedborgare med möjlighet att påverka sin 

omgivning. Gällande innehållet i samhällskunskapsundervisningen framstår politik och 

ekonomi som centrala kunskapsområden, vid sidan av dessa lyfts dessutom 

"omvärldskunskaper" och "internationella relationer" fram. Utöver dessa kunskapsområden 

knyts också undervisningen an till "aktualiteter", med utgångspunkten att om man vill nå 

kunskap om till exempel demokrati är det rimligt att koppla undervisningen till aktuella 

händelser som ett demokratiskt val. Detta kräver bra ämneskunskaper, vilket innebär att 

eleverna måste studera begrepp och teorier inom respektive kunskapsområde som de sedan 

bygger vidare på (Bernmark-Ottosson, 2011, s.74ff). 

Flertalet undersökningar har identifierat tecken på en stark samhällskunskaplig ämnestradition 

gällande ämnets innehåll och dessa undersökningar bekräftar i stor utsträckning varandra och 

är i linje med Bernmark-Ottossons resultat. De kunskapsområden som dominerar är 

framförallt det svenska statsskicket och samhällsekonomi. Utöver dessa återfinns också 

demokrati, internationell politik, lag och rätt, massmedia och EU som kunskapsområden 

ingående i en sådan ämnestradition (Odenstad, 2011, s.156, Karlsson, 2011, s.69f, Karlefjärd, 
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2011, s.56f & Wall, 2011, s.160). Karlsson argumenterar för att det finns ett embryo till en 

slags ämneskanon för kursen i samhällskunskap A och slår också fast att det innehåll som de 

sju intervjuade lärarna i hennes studie berör i sin undervisning också täcks in i den, vid 

studiens genomförande, nya ämnesplanen för samhällskunskap 1b (Karlsson, 2011, s.139). 

Detta ger möjlighet att anta att kunskapsinnehållet inte förändrats drastiskt trots den nya 

läroplanen med samhällskunskap 1b. 

Roger Olsson har i sin avhandling kategoriserat den tidigare forskningen kring 

samhällskunskapens innehåll i sex kategorier där de fyra första punkterna är de mest frekvent 

förekommande kunskapsområdena och därför betraktas som högprioriterade i undervisningen. 

Dessa kategorier relateras också till de akademiska disciplinerna som de grundar sig i, se 

tabell nedan. Det framgår att ämnets tvärvetenskaplighet är bred med minst fem olika 

akademiska ämnen, men också att det finns en tydlig tyngdpunkt i statsvetenskapen (Olsson, 

2016, s.81f). 

Tabell 1. Relation mellan kunskapsområde och akademisk disciplin 

Kunskapsområde Akademisk disciplin 

Statsskick Statsvetenskap 

Internationell politik Statsvetenskap 

Nationalekonomi Nationalekonomi 

Privatekonomi Företagsekonomi, Juridik 

Lag och rätt Sociologi, Juridik 

EU Statsvetenskap 

(Olsson, 2016, s.81f) 

Även om de fyra lärarna i Olssons undersökning har liknande yttre prioriteringar gällande 

kunskapsområden så skiljer sig prioriteringarna på en inre nivå, alltså det innehåll som lärarna 

väljer ut inom respektive kunskapsområde. Den yttre innehållsnivån ger uttryck för en stark 

innehållstradition, medan lärarna på den inre nivån låter sin personliga ämnesförståelse 

profilera ämnet (Olsson, 2016, s.311ff). 

2.1.1 Hur kopplas samhällskunskapsämnets olika innehåll samman med 

varandra? 

Av de kunskapsområden som presenterats ovan kopplas främst olika former av ekonomi och 

politik samman, för att förstå politiska beslut måste eleverna ha kunskap om såväl sin egen 

ekonomi som den globala och den svenska ekonomin (Bernmark-Ottosson, 2011, s.75, 
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Karlefjärd, 2011, s.56f). Denna sammankoppling sker till stor del genom att knyta 

undervisningen till aktualiteter i Sverige och världen. För att förstå och kunna analysera dessa 

aktualiteter och andra samhällsfrågor kräver det att eleverna har kunskap om begrepp och 

teorier inom respektive kunskapsområde (Bernmark-Ottosson, 2011, s.75). Det Karlefjärd 

kallar för dagsaktuella frågor tar sig antingen uttryck som ett avbrott i planerad undervisning 

eller som något som lärarna planerar utifrån, till exempel är samhällskunskapskursen planerad 

annorlunda under valår. De dagsaktuella frågorna används också för att knyta an till det mer 

fasta innehållet i samhällskunskapskursen, exempelvis har ekonomin givits större fokus under 

den perioden som Karlefjärd undersökt på grund av den då pågående finanskrisen (Karlefjärd, 

2011, s.59). Olsson hävdar att nyheter har en så pass framskjuten plats i lärarnas uppfattade 

och verkställda undervisning att det borde ses som del av innehållstraditionen (Olsson, 2016, 

s.311ff). 

Förutom de kunskapsområden som tydligt kan kopplas till en motsvarande akademisk 

disciplin förekommer alltså olika former av aktualiteter och nyhetsbevakning. Dock skiljer sig 

lärares förhållningssätt till detta åt. Lärarna i Bernmark-Ottossons och Karlefjärds 

undersökningar uttrycker att aktualiteter är något som bär fram undervisningen och används 

för att hitta exempel medan lärarna i Olssons undersökning ger uttryck för att 

nyhetsbevakning ses "som en informell arena isolerad från övrig undervisning" (Olsson, 2016, 

s.312). Möjligt är att lärarna lägger olika betydelse i begreppen aktualiteter och 

nyhetsbevakning och att det därför lärarnas förhållningssätt skiljer sig åt, men det är ändå en 

skillnad värd att påpeka. 

Det finns också tecken på att samhällskunskapens olika kunskapsområden sällan kopplas 

samman. Såväl undervisningen som examinationer är huvudsakligen momentbaserade och det 

saknas frågeställningar kring hur fenomen inom olika kunskapsområden kan påverka varandra 

(Karlsson, 2011, s.139, Odenstad, 2011, s.129 & Vernersson, 1999, s.214f). Undantag finns 

dock, hållbar utveckling och globalisering är kunskapsområden som istället tenderar att ta 

karaktären av tematiska samhällsfrågor (Karlsson, 2011, s.139, Sandahl, 2011, s.83). 

Undervisning om ideologier ligger också till grund för vidare undervisning i samhällskunskap 

där ideologierna används inom andra kunskapsområden för att belysa dessa områden utifrån 

olika perspektiv, till exempel höger-vänster (Karlefjärd, 2011, s.56f). 

Peter Wall har fokuserat sin undersökning på kunskapsområdena nationell politik och EU och 

redogör för i vilka sammanhang lärarna undervisar om dessa områden. De 18 lärare som Wall 
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intervjuat pratar om kunskapsområdena på olika sätt, i ett fall beskriver de kunskapsområdet 

som ett eget sammanhållet arbetsområde, där kunskapsområdet är knutet till ett 

undervisningsstoff. I det andra fallet utgör kunskapsområdet aspekter av flera olika 

arbetsområden och lärarna menar att kunskapsområdet inte är knutet till ett särskilt 

arbetsområde, utan framträder i flera olika sammanhang. Det handlar alltså om två olika sätt 

att behandla kunskapsområden på. Det ena kan benämnas som ett fast kunskapsområde som 

karaktäriseras av en tydlig början och ett tydligt slut. Det fasta kunskapsområdets och 

arbetsområdets innehåll är i stort sett samma innehåll, kunskapsområdet styr utformningen av 

arbetsområdet. Den andra formen benämns som ett flytande kunskapsområde som 

karaktäriseras av att undervisningen om kunskapsområdet varken har en tydlig början eller ett 

tydligt slut. Vilka aspekter av kunskapsområdets innehåll som behandlas i undervisningen 

styrs av arbetsområdet. Detta är två olika sätt att organisera undervisning om ett 

kunskapsområde men säger inte nödvändigtvis något om kunskapsområdet i sig är fast eller 

flytande till sin karaktär, det beskriver alltså organiseringen av undervisningen snarare än 

kunskapsområdet (Wall, 2011, s.50ff). 

Olsson har både undersökt lärares tal om sin uppfattade undervisning och den aktualiserade, 

verkställda undervisningen. Såväl på den uppfattade som på den verkställda nivån framgår en 

stark selektiv innehållstradition. Detta trots tidigare kursplaners möjlighet till friutrymme och 

avsaknad av konkret undervisningsinnehåll (Olsson, 2016, 313). Olsson lyfter också att lärare 

har ämnesförståelser av mer gränsöverskridande karaktär till skillnad från de 

läroplansgrundade ämneskategoriernas skarpa kanter (Olsson, 2016, s.326). 

Inom den forskning som presenterats ligger betoningen på att förstå lärande och undervisning 

ur ett lärarperspektiv, vilket har fyllt en funktion eftersom lärarnas perspektiv på 

undervisningen generellt var lågprioriterat inom forskningen fram till mitten av 2000-talet. 

Det finns dock kritik mot detta nutida fokus på lärarens perspektiv på undervisning och den 

samhällskunskapsdidaktiska forskningens generella tendens att fokusera på lärarens utsagor 

för att beskriva det perspektivet. Om forskningen främst ägnar sig åt att beskriva lärares 

verklighet och reproducera de synsätt som redan finns i lärarprofessionen riskerar de nya 

perspektiven att utebli. Den samhällskunskapsdidaktiska lärarforskning som finns har i stor 

utsträckning haft en beskrivande funktion, något som är viktigt att röra sig ifrån då 

skolkulturen ofta utmärks av en stark tilltro till sin egen verksamhet och man riskerar att 

missa möjligheten att ifrågasätta, pröva och reflektera kring lärares bild av sin undervisning 

(Bergström och Ekström, 2015, s.139). Här finns också anledning att vara medveten om 
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skillnaden mellan det uppfattade och det verkställda skolämnet, där lärarens ämnesförståelse 

utgör en del av det uppfattade ämnet och undervisningsämnet utgör det verkställda ämnet. 

Dessa kan inte helt överensstämma eftersom det som framkommer i tal om undervisningen 

utgår från hur läraren tänker i en intervjusituation om sitt ämne och inte hur läraren handlar i 

klassrummet, där hen påverkas av betydligt fler faktorer (Olsson, 2016, s.136f). 

2.1.2 Sammanfattning 
Samhällskunskapsämnet består alltså till huvuddel av ekonomi och politik, som finns i 

relation till sina akademiska discipliner nationalekonomi och statsvetenskap. Generellt är 

undervisningen i samhällskunskap momentiserad och utan någon röd tråd som binder samman 

innehållet. Det finns dock undantag, där bland annat ideologier används genomgående i 

undervisningen för att anlägga olika perspektiv. Det framträder också ett kunskapsområde 

som inte är direkt kopplat till en akademisk disciplin och som kräver interaktion med andra 

kunskapsområden, det område som kallas aktualiteteter eller nyhetsbevakning, hädanefter 

kallat nyheter. Nyheter används både integrerat, för att ge exempel på det arbetsområde som 

genomförs, och brytande, det kan gå in och ta över om en nyhets anses allmänt relevant, 

oavsett vilket arbetsområde som behandlas. 
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2.2 Hur kan samhällskunskapsämnets undervisning och innehåll 

kategoriseras? 
Christina Odenstad har identifierat tre ämnesdidaktiska profiler hos samhällskunskapen och 

sett att vilka kunskaper och förmågor som efterfrågas i ett prov sammanfaller med vilket 

kunskapsområde som behandlas. I provsituationen tar sig samhällskunskapen främst uttryck 

genom följande tre profiler: 

 

Samhällskunskap som orienteringsämne, där ämnet handlar om att orientera eleverna och 

informera om hur samhället är organiserat. Detta sker i provsituationen genom en stor mängd 

faktafrågor kring institutioner och begrepp. Sveriges statsskick, demokrati, ideologier, partier 

och EU framställs i hög grad som orienteringsämnet. Samhällskunskap som analysämne, där 

eleverna ska kunna se orsaker och konsekvenser, analysera, jämföra och se för- och 

nackdelar. Utav samhällskunskapens olika kunskapsområden framträder ekonomi främst som 

ett analysämne. Samhällskunskap som diskussionsämne, där eleverna förväntas ta ställning 

och motivera sina ståndpunkter med hjälp av resonemang och argument. Kunskapsområdena 

massmedia, kriminologi och internationell politik framträder till stor del som 

orienteringsämne men förekommer också i hög grad som diskussionsämne (Odenstad, 2010, 

s.132ff).  

 

Olsson kommer, likt Odenstad, fram till att kunskapsområdena "statsskick" och "EU" 

domineras av fakta, i den verkställda undervisningen antar dock EU också en analytisk 

karaktär. Kunskapsområdet nationalekonomi domineras av analys på högskoleförberedande 

program, men av fakta i undervisningen på yrkesförberedande program, Odenstads prov visar 

också dominans av faktafrågor i nationalekonomiprov på yrkesförberedande. Olsson skriver 

att detta visar att det kan finnas disciplinära kunskapstraditioner inom kunskapsområden 

(Olsson, 2016, s.319, Odenstad, 2010, s.132ff). Utifrån den kategorisering över 

samhällskunskapens kunskapsområden som Olsson skapat utifrån tidigare forskning och 

utifrån Odenstads ämnesdidaktiska profiler skulle en kategorisering över vilka 

kunskapsområden, akademiska discipliner och ämnesdidaktiska profiler som den tidigare 

forskningen ger uttryck för kunna se ut såhär: 

 

 

 

 



13 
 

Tabell 2. Relation mellan kunskapsområde, akademisk disciplin och ämnesdidaktisk 

profil 

Kunskapsområde Akademisk disciplin Ämnesdidaktisk profil 

Statsskick Statsvetenskap Orienteringsämne 

Internationell politik Statsvetenskap Orienteringsämne 

Nationalekonomi Nationalekonomi Analysämne 

(studieförberedande) / 

Orienteringsämne 

(yrkesförberedande) 

Privatekonomi Företagsekonomi, Juridik Analysämne/Diskussionsämne 

Lag och rätt Sociologi, Juridik Diskussionsämne 

EU Statsvetenskap Orienteringsämne/Analysämne 

Efter Olsson (2016) och Odenstad (2011)  

För att hårdra det kan de grunddiscipliner som Skolverket lyfter fram i ämnet 

samhällskunskap, statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi ses representera 

samhällskunskapen som orienteringsämne (statsvetenskap), analysämne (nationalekonomi) 

och diskussionsämne (sociologi). Dock utesluter inte dominans av en ämnesdidaktisk profil 

att de andra förekommer vid sidan av denna. 

Johan Sandahl har hämtat ämnesdidaktiska begrepp från historiedidaktiken och applicerat på 

samhällskunskapen när han kategoriserar samhällskunskapsdidaktiken efter första och andra 

ordningens kunskaper. Första ordningens kunskaper innebär för kunskapsområdet nödvändiga 

begrepp, termer, fenomen och fakta. Andra ordningens kunskaper är däremot inte bundna till 

ett specifikt stoffinnehåll utan fungerar som övergripande kunskaper för hela ämnet. Andra 

ordningens kunskaper behövs för att organisera första ordningens kunskaper. (Sandahl, 2011, 

s.160). En stor del av det kunskapsinnehåll som presenteras i kapitel 2.1 "Vad består 

samhällskunskapsundervisning av?" är första ordningens kunskaper, framförallt återfinns 

detta inom samhällskunskapen som orienteringsämne. Kunskaper av andra ordningen kan 

användas för att organisera, analysera, kritiskt granska och problematisera fenomen i det 

samtida samhället. När eleverna utvecklar dessa kunskaper lär de sig att tänka 

samhällskunskapligt och får redskap att ta sig an samhällsfrågor. Sandahl har identifierad fem 

begrepp om andra ordningens kunskaper: samhällvetenskapligt perspektivtagande, 

samhällsvetenskaplig kausalitet, slutledning och belägg, komparation och abstraktion 

(Sandahl, 2011, s.160). Dessa beskrivs mer utförligt i kapitel 2.3 "Analysverktyg för 

ämnesprofil". 
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Sara Blanck har i sin undersökning utgått från Odenstads tre ämnesdidaktiska profiler, 

orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne och Sandahls begrepp om första och 

andra ordningens kunskaper och utvecklar dessa utifrån sina resultat. Inom orienteringsämnet 

finns första ordningens kunskaper som handlar om fakta och begrepp, det innehåller också 

orienterande information och kunskaper om samhället som går utanför första ordningens 

kunskaper. Diskussionsämnet nyanseras genom en uppdelning i två aspekter. 

Diskussionsämnet som samtal, som avser vardagsnära samtal av orienterande karaktär och 

diskussionsämnet som resonemang, som avser diskussion som nyttjar samhälleliga begrepp, 

teorier och modeller. Här görs alltså en åtskillnad mellan förvetenskapliga samtal och samtal 

utifrån samhällsvetenskapliga begrepp (Blanck, 2014, s.175). Ytterligare en ämnesdidaktisk 

profil tillförs, samhällskunskapen som handlingsämne som syftar till att eleverna utvecklar 

möjligheter att självständigt fatta kloka beslut och agera i samhället (Blanck, 2014, s.177).  

2.2.1 Sammanfattning 
Samhällskunskapen framträder som orienteringsämne, analysämne, diskussionsämne och 

handlingsämne. Diskussionsämnet framträder på två sätt, som samtal och som resonemang. 

Analysämnet kan brytas ner i fem kunskaper av andra ordningen, samhällvetenskapligt 

perspektivtagande, samhällsvetenskaplig kausalitet, slutledning och belägg, komparation och 

abstraktion. De akademiska discipliner som Skolverket speciellt lyfter som delar av ämnet 

samhällskunskap kan representera ämnet i de olika ämnesdidaktiska profilerna, statsvetenskap 

som orienteringsämne, nationalekonomi som analysämne och sociologi som diskussionsämne. 
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2.3 Analysverktyg för ämnesprofil 
Analysverktyget för den samhällskunskapliga ämnesprofilen utgår ifrån den analysram som 

Blanck använder i När ämnen möts (2014) och bygger på Odenstads ämnesdidaktiska profiler 

och Sandahls kunskaper av andra ordningen. Utöver detta förekommer också den ämnesprofil 

som Blanck identifierade, samhällskunskap som handlingsämne, och distinktionen mellan 

samtal och resonemang i samhällskunskapen som diskussionsämne.  

Dessa ämnesprofiler används för att analysera det kunskapsinnehåll som lärarnas utsagor om 

samspelet mellan samhällskunskaps olika områden behandlar. Genom detta analysverktyg kan 

karaktären av det innehåll som behandlas i den undervisning där samspel kan uppstå förstås 

och synliggöras och tydliggöra vilken typ av innehåll som samspelar. Därigenom hjälper 

analysverktyget till att svara mot undersökningens syfte och frågeställningar. 

Samhällskunskap som orienteringsämne handlar om att orientera eleverna och informera om 

hur samhället är organiserat. Detta sker genom ett fokus på fakta, begrepp, information och 

kunskap om samhället (Odenstad, 2011, s.132). 

Samhällskunskap som analysämne handlar om att strukturera faktakunskaper, begrepp och 

information, till exempel genom att identifiera orsaker och konsekvenser, analysera, jämföra 

och se för- och nackdelar (Odenstad, 2011, s.132). För detta krävs andra ordningens 

kunskaper som här används för att exemplifiera analysämnet (Blanck, 2014, s.33). 

Dessa kunskaper av andra ordningen benämns samhällsvetenskapligt perspektivtagande, 

vilket krävs för att eleverna ska kunna utveckla ett problematiserande och kritiskt 

förhållningssätt. Denna kunskap delas in i två underkategorier. Geografiska och kulturella 

perspektiv handlar om att sätta sig in i och förstå andra människors synsätt. Det kan användas 

för att förstå individers, gruppers eller samhällens synsätt och blir ett sätt att reflektera över 

sina egna ställningstaganden och värderingar och hur dessa uppkommer. Det finns också 

ideologiska/politiska perspektiv som handlar om att anlägga och avslöja ideologiska, politiska 

och historiska perspektiv i samhällsfrågor. Dels genom att låta elever ta sådana perspektiv och 

dels genom att presentera olika perspektiv för eleverna. Samhällsvetenskaplig kausalitet 

används för att organisera kunskaper, främst utifrån den samhällsvetenskapliga 

analysmodellen kring orsaker och konsekvenser. Kategorier som politiska, sociala och 

ekonomiska faktorer, individ-grupp-samhälle samt kort- och långsiktiga konsekvenser 

organiserar kunskaperna. Modellen och kategorierna kan hjälpa eleverna att hitta svar på 

frågeställningar. Samhällsvetenskaplig slutledning handlar om att elevens arbete med att 
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organisera första ordningens kunskaper hjälper eleven att bygga utvecklade resonemang som 

leder till en vetenskapligt präglad slutsats. Här ingår att eleverna ska utveckla en syn på vad 

vetenskapen kan komma fram till och vilken betydelse perspektiven har för slutsatserna. 

Samhällsvetenskapliga belägg innebär att slutsatserna är underbyggda utifrån första 

ordningens kunskaper och en källkritisk medvetenhet och siktar till att utveckla elevernas 

tänkande kring vad de vet, vad de tror och vad de tycker. Samhällsvetenskaplig abstraktion 

innebär användandet av abstrakta modeller och teorier för att förstå och förklara problem. 

Modeller och teorier kan göra en komplex verklighet begriplig. Det är här viktigt att hitta 

exempel i teorierna och använda dem på konkreta fenomen (Sandahl, 2011, s.157ff). 

Samhällskunskap som diskussionsämne handlar om att eleverna diskuterar, tar ställning och 

motiverar sina ståndpunkter med hjälp av resonemang och argument (Odenstad, 2010, 

s.132ff). Diskussionsämnet framträder som samtal, som är förvetenskapligt präglat, och 

resonemang, som i högre grad bygger på användandet av relevanta begrepp, modeller och 

teorier (Blanck, 2014, s. 175). 

Samhällskunskap som handlingsämne handlar om att eleverna utvecklar möjligheter att 

självständigt fatta kloka beslut och agera som demokratiska samhällsmedborgare. Det grundar 

sig i samhällskunskapens fostransuppdrag (Blanck, 2014, s.175). 
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2.4 Ämnessamsspel 
Ämnessamspel har drygt hundraåriga rötter i undervisningssammanhang. Som en reaktion på 

vetenskapsfokuserade skolämnen som var kopior av sina akademiska motsvarigheter 

utvecklades idén om integration av skolämnen. John Dewey var en förgrundsgestalt som 

argumenterade för att undervisningen skulle utgå från den aktuella livssituationen och 

fokusera på elevaktivitet, inte vara en undervisning av separata ämnen med målet att lära in 

fakta utantill. Här fanns också argument från ett utvecklings- och inlärningspsykologiskt 

perspektiv som menade att barn upplever världen som en helhet och detta borde speglas i 

undervisningen (Svingby, 1986, s.103). Vid ämnessamspel framträder ämnena i förhållande 

till varandra, och den funktion ett ämne ska spela i samarbetet blir förhoppningsvis tydlig i 

förhållande till samarbetets övriga ämnen. I nationella utvärderingen av grundskolans 

undervisning 2003 utvärderas ämnesövergripande undervisning mellan samhällsorienterade 

ämnen i förhållande till ämnesuppdelad undervisning. Utvärderingen visar att 

ämnesövergripande SO-undervisning upplevs av eleverna som svårare men att lärandet mer 

utgår från intresse. Elevernas prestationer tenderar att vara de samma oavsett om 

undervisningen är övergripande eller uppdelad (Skolverket, 2004, s.61). 

Sara Blanck presenterar tre utvecklingslinjer gällande ämnessamspel som Sören Harnow 

Klausen ursprungligen presenterat. Den första bygger på en tro på världens och kognitionens 

enhet och en allmän och sammanhängande bildning. Där fokuserar man på personlig 

utveckling och att främja det demokratiska medborgarskapet. Den andra handlar om teknisk 

vetenskap och en uppfattning om att forskning och undervisning är redskap för att lösa 

samhällsproblem, detta kan göras genom ämnessamspel. Den tredje är en kritisk strömning, 

som ser ämnessamspel som en reaktion på likriktningen och specialiseringen inom vetenskap 

och undervisning. Denna likriktning bevarar den rådande samhällsordningen med bland annat 

ojämlikhet och miljöproblem som följd (Blanck, 2014, s.36f). 

Samarbete mellan ämnen, ämnessamspel
1
, syftar till att knyta samman delar som inte annars 

hade kopplats ihop, det för också ihop olika människor, metoder, kunskaper och mål. 

Undervisning genom ämnessamspel skapar en utmaning gällande sammanhållningen mellan 

de olika ämnena. Denna sammanhållning bygger på överförandet av kunskap och förmågor 

mellan de olika ämnena och har visat sig svår att nå på ett tillfredställande sätt. Kunskap, 

förmågor och metoder är spridda brett över skolämnen, speciellt när skolämnet också har en 

tydligt motsvarande akademisk disciplin innefattar ämnet troligtvis också innehåll som 

                                                           
1
 I originaltexten använder Klausen begreppet "Interdisciplinary", som jag här översätter till ämnessamspel. 
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förknippas med andra ämnen och discipliner. Skolämnenas innehåll är också påfallande ofta 

icke-ämnesspecifikt, i många ämnen förekommer till exempel empiriska undersökningar, 

presentationer och källkritik. Detta innebär dock inte att ämnessamspel är onödigt. Även om 

innehåll kan förekomma i flera ämnen är det inte säkert att eleverna har upptäckt det i alla 

ämnen, överförandet av kunskap från ett ämne till ett annat kan göra eleven uppmärksam på 

detta. Dessutom är innehåll olika vanligt förekommande och olika tydligt i olika ämnen. 

Utöver dessa fördelar finns också möjligheten att genom ämnessamspel skapa något nytt som 

inte förekommit i något av ämnena tidigare (Klausen, 2014, s.3f). 

Undervisning genom ämnessamspel kan ha många olika mål och syften. Det ger elever 

verktyg för studier på högre nivå och hjälper till att utveckla förmågor och kunskaper som är 

nödvändiga i dagens samhälle. Det kan utveckla elevers samarbetsförmågor och öka deras 

motivation, det kan också ge eleven ett lärande för livet.  Klausen presenterar fyra former av 

ämnessamspel med olika syften, mål och resultat och där ämnena samspelar på olika sätt: 

Instrumental interdisciplinary där problemet tillhör ett ämne men metoder och resultat från 

andra ämnen används för att lösa del-problem. Multidisciplinary där två eller fler ämnen 

parallellt behandlar en fråga och tillför olika perspektiv på den frågan. Samarbetet består 

främst av samordning av tid, aktiviteter och ämnesval. "Interdisciplinary" proper 

(crossdisciplinary) behandlar problem där mer än ett ämne behövs för att kunna lösa det 

tillfredställande, detta skapar en utökad kunskap, förmåga och förståelse. Ämnen kombineras 

men integreras inte, lösningen på problemet nås genom att varje ämne bidrar med sin del. 

Transdisciplinary behandlar problem där metoder eller infallsvinklar från minst två ämnen 

förs samman och skapar ett lärande som rör sig utanför normerna och ramarna för respektive 

ämne. Målet är att skapa en syntes av ämnen där något nytt uppstår (Klausen, 2014, s.4ff). 

Det som överförs mellan ämnen vid ämnessamspel är framförallt kunskap, graden av 

ämnessamspel kan mätas genom att mäta graden av kunskapsöverföring, både vilken mängd 

kunskap som men också vilken slags kunskap som förs över. Kunskapen kan vara uttryck 

både genom "veta att" och genom "veta hur". I begreppet kunskap inkluderas såväl kunskap, 

förmågor och kompetenser. Vidare kategoriserar Klausen det kunskapsinnehåll som blir 

föremål för ämnessamspel. Framför allt faktakunskaper, teorier, metoder och modeller kan 

föras mellan olika ämnen och användas för att skapa nya förståelser i sina nya sammanhang. 

Faktakunskaper kan överföras utan att någon annan del av ämnet behöver tas med, men 

teorier, metoder och modeller lånas oftast inte rakt av från ett ämne och appliceras på ett 
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annat. Dessa modifieras snarare av båda ämnen för att skapa ett fungerande samspel (Klausen, 

2014, s.10ff). 

Gunilla Svingby har utformat en begreppsapparat med definitioner av samordning mellan 

ämnen. Det handlar om graden av samordning, hur tydliga ämnenas gränser gentemot 

varandra är, bredden av samordning, hur många ämnen som samordnas, och djupet av 

samordning, på vilket sätt ämnena samordnas. Inom samordning finns två ytterligheter, ingen 

samordning, där ämnena läses separat utan samverkan eller samarbete, och total samordning 

där ämnesövergripande undervisning bryter upp skiljelinjerna mellan de olika ämnena och 

låter kunskap från olika fält bilda en syntes, detta leder till att ämnenas karaktär ändras eller 

försvinner och nya ämnen skapas (Svingby, 1986, s.105ff). 

Torben Spanget Christiansen har i en artikel undersökt en skrivuppgift som danska elever fick 

göra inom ramen för ett arbete som kallas för Det Internationale Område där fyra ämnen 

samspelar internationell ekonomi, nutidshistoria, danska och engelska eller tyska. I uppgiften 

ingick en fråga där eleverna skulle reflektera över hur de olika ämnena förekom i uppgiften.  

Denna typ av metakognition menar Christiansen är viktig för medborgarundervisning 

("citizen education") och att kunna identifiera samspel är ett bra sätt att inkorporera det i 

undervisningen. Men hans undersökning visar att både lärare och elever har svårt göra det, 

varför Christiansen efterfrågar mer didaktisk forskning på området (Christiansen, 2013, 

s.222). 

2.4.1 Sammanfattning 
Ämnessamspel grundar sig i idéer om att för att ämnen ska kunna nå sin fulla potential 

behöver de också samarbeta. Samarbetet består av att utbyta kunskaper mellan ämnen och på 

så sätt få syn på nya perspektiv inom respektive ämne eller skapa något nytt bortom 

ämnesgränserna. Ämnessamspel kan också användas för att göra elever mer intresserade av 

undervisningsinnehållet. Ämnessamspel kan också ske i olika grad och se ut på olika sätt, 

men främst är det faktakunskaper, teorier, metoder och modeller som förs mellan olika 

ämnen. 
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2.5 Analysverktyg för samspel 
Sara Blanck har för sin undersökning skapat en analysram som förtydligar fem olika typer av 

ämnessamspel. Denna analysram utgår också denna undersöknings analysverktyg för samspel 

ifrån, en skillnad är dock att det som i Blancks analysram kallas för ämnessamspel här kallar 

för samspel för att undvika sammanblandningar mellan begreppen, eftersom Blancks 

analysram syftar till samspel mellan olika skolämnen. 

Dessa fem typer av samspel utgör grunden för analysen av lärarnas utsagor om samspelet 

mellan samhällskunskapens olika områden. Genom att använda detta analysverktyg kan 

karaktären av eventuellt förekommande samspel synliggöras och hjälpa till att svara mot 

undersökningens syfte och frågeställningar. 

Förvetenskapliga samspel - här studeras vardagliga och samhälleliga fenomen innan de 

begränsas av samhällskunskapens kunskapsområden. Begreppen är odefinierade och 

samspelet går över flera områden. Delmängder kunskap som kan kopplas till olika områden 

kan beröras men de har inte systematiskt behandlats i undervisningen tidigare (Blanck, 2014, 

s.46). 

Hjälpande samspel - ett huvudområde är i fokus och ett eller flera hjälpområden löser 

separata deluppgifter utifrån huvudområdets ramar. Huvudområdet äger 

problemformuleringen och hjälpområden bidrar med sina ämnesspecifika språk och 

kunskaper. Gränserna mellan områdena är tydliga och deras roller väldefinierade. Hjälpande 

samspel kan innebära att elever och lärare vinner tid då de kan arbeta med flera punkter från 

centralt innehåll och kunskapskrav samtidigt (Blanck, 2014, s.47f). 

Sammankopplande samspel - de ursprungliga områdenas tankesätt behålls men det görs 

kopplingar mellan de olika områdena. Det kan ske genom att parallellt under samma period 

beröra olika aspekter av ett och samma kunskapsområde eller problem. Integrationen mellan 

områdena sker sedan i huvudet på eleverna snarare än som en uttalad del i undervisningen. De 

områden som förekommer förenas inte utan framträder parallellt (Blanck, 2014, s.49f). 

Förenande samspel - kunskapen delas aktivt mellan områden, detta genom överlappande 

begrepp och gemensamma mönster. Teman används ofta för att göra kopplingar och mönster 

synliga, begrepp utforskas utifrån hur de relaterar till de olika områdena. Områden behåller 

sin identitet men stödjer varandra och lärarna hjälper eleverna att se relationerna mellan 

områden och bilda en enhet utifrån temat eller problemet. Innehåller ofta en gemensam 
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problemställning formulerat utifrån flera områden eller bortom ämnesgränser (Blanck, 2014, 

s.50ff). 

Omskapande samspel - lärandet utgår från ett tema, problem eller område där delmängder av 

kunskap från olika områden samverkar. Begreppen utgår från temat, inte från de enskilda 

områdena. Kunskapen kommer från olika områden men uppmärksammas inte som 

områdesspecifika kunskaper, inte heller gränserna mellan områden uppmärksammas. Lärarna 

visar hur områden är sammansmälta med varandra och genom den syntesen skapas ett nytt 

kunskapsinnehåll (Blanck, 2014, s.53f). 
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3. Metod och urval 
Denna undersökning syftar till att studera hur samhällskunskapens olika delar samspelar med 

varandra. För att uppnå det syftet undersöks rimligtvis lärare som undervisar i 

samhällskunskap om sin undervisning och uppfattning om ämnet. Eftersom undersökningen 

syftar till att skapa en förståelse för hur samhällskunskapens olika delar samspelar genomförs 

undersökningen företrädelsevis med en kvalitativ utgångspunkt. Den kvalitativa forskningen 

fokuserar, jämfört med den kvantitativa forskningen, mer på ord än på siffror (Bryman, 2011, 

s.341) och i det här fallet är lärarnas ord om sin undervisning den bästa vägen för att uppfylla 

undersökningens syfte. Undersökningen tar också en kunskapsteoretisk utgångspunkt och är 

tolkningsinriktad, fokus ligger på att förstå hur lärarna som deltar i studien förstår och tolkar 

sin verklighet (Bryman, 2011, s.342), i det här fallet sin undervisning. Intervjuerna kommer 

att vara halvstrukturerade, detta för att ge utrymme för följdfrågor utifrån respondenternas 

svar och för att kunna anpassa frågornas ordningsföljd efter situationen. Detta ger möjlighet 

att gå djupare in på delar av lärarnas utsagor som är intressanta för undersökningen.  

För denna studie genomförs tre samtalsintervjuer med tre lärare. De tre lärare som intervjuas 

är alla yrkesverksamma och behöriga samhällskunskapslärare som vid studiens genomförande 

undervisar i samhällskunskap i gymnasieskolan. De deltagande lärarna har valts utifrån en 

bekvämlighetsprincip i kombination med en målinriktning, där tillgängliga lärare som 

undervisar i samhällskunskap i gymnasieskolan har tillfrågats om att delta i undersökningen. 

Samtliga lärare som intervjuas är kända för författaren sedan tidigare och kontaktas i 

egenskap av samhällskunskapslärare, de tre lärarna arbetar också på samma gymnasieskola. 

Det faktum att ett litet antal individer intervjuas och att dessa arbetar på samma skola gör 

undersökningens generaliserbarhet låg, de intervjuade är inte representativa för alla lärare i 

samhällskunskap och undersökningen kan därför inte tänkas säga något om denna grupp. 

Bryman beskriver att kvalitativ forskning inte ska generaliseras till en population utan snarare 

till teori och syftar till att skapa en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i den 

kontext undersökningen genomförs (Bryman, 2009, s.369). Det kan då tänkas att denna 

undersökning kan säga något om hur de intervjuade lärarna tänker och uppfattar sig arbeta 

med samspel och därigenom hur samhällskunskapsämnets samspel kan se ut. Framförallt kan 

dock undersökningen öppna upp vägar för framtida, mer omfattande forskning. 

Inför intervjun utformas en intervjuguide utifrån de råd som Kvale och Brinkmann 

presenterar. För en halvstrukturerad intervju kan intervjuguiden innehålla en översikt över de 

ämnen som ska behandlas och förslag till frågor som kan ställas, beroende på 
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undersökningens upplägg kan frågornas utformning och ordningsföljd vara mer eller mindre 

avgjord på förhand (Kvale och Brinkmann, 2009, s.146). I fallet med denna studie utformas 

en intervjuguide där de ämnen som ska behandlas förekommer med förslag på frågor att 

ställa. De olika ämnen som ska tas upp utgör huvudrubriker och är upplagda i en planerad 

ordningsföljd, frågorna som utgår från respektive ämne har inte en planerad ordningsföljd 

utan bestäms av respondentens svar och utifrån hur intervjusituationen ter sig.  

Behandlingen av en genomförd intervju innebär en transformering, det språkliga och talade 

samtalet ändras i första steget till en ljudinspelning där endast det verbala språket återfinns 

och i andra steget till en utskrift där det verbala ersatts av det skriftliga. Detta medför risker då 

betoningar, ironier, gester och ansiktsuttryck inte syns i en utskrift, den sociala interaktionen 

som är en intervju är alltså inte nödvändigtvis synlig i en intervjuutskrift. I de intervjuer som 

genomförs för denna undersökning utgår jag från Kvales och Brinkmanns text om att 

registrera intervjuer. Intervjuerna registreras med hjälp av en ljudinspelning, vilket ger 

intervjuaren frihet att fokusera på intervjusituationen och skapar en möjlighet att obegränsat 

lyssna om på intervjun för att registrera ordval, tonfall och pauser. Anteckningar undviks 

under intervjuerna för att kunna fokusera på respondentens svar men omedelbart efter att 

intervjun avlutats antecknas de viktigaste aspekterna, omständigheterna kring intervjun och 

det omedelbara intrycket av intervjuaren för att kunna minnas de sociala och fysiska 

omständigheterna kring intervjun.  För att kunna genomföra analysen på lämpligt vis skrivs 

sedan intervjun ut. Genom utskriften sker en första analytisk process där resultatet behandlas 

och omformas från ljudinspelning till skriven text (Kvale och Brinkmann, 2009, s.194ff). 

Intervjuerna skrivs ut ordagrant med undantag för kortare ljud av typen "mm" och "eh" som 

sållats bort om de inte varit svar på direkt fråga. Pauser har noterats i texten med ett (paus) när 

de förekommit mitt i en mening eller i början av ett svar. Skratt har noterats med ett (skratt) 

när det förekommit. Detta för att komma undan några av de problem som Kvale och 

Brinkmann noterade ovan där en utskriven text inte innehåller samma dimensioner som den 

genomförda intervjun eller ljudinspelningen. Intervjuerna spelas också in med två olika 

inspelningsenheter för att minimera risken för tekniska problem som kan förstöra 

inspelningen och för att ha två källor att kontrollera utskriften mot om det under utskriften 

uppstår osäkerhet kring vad som sägs i intervjun. 

Utskrifterna av intervjuerna används sedan som grund för det vidare analysarbetet när de 

analysverktyg över ämnesprofil och samspel som presenterats tidigare används för att 

bearbeta texterna. 
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3.1 Etiska överväganden 
Denna studie följer de forskningsetiska principerna som fastställts av Vetenskapsrådet och de 

etiska aspekter som Kvale och Brinkmann lyfter fram specifikt för arbetet med kvalitativa 

forskningsintervjuer, dessa överlappar också till viss del. Vetenskapsrådet lyfter fram fyra 

krav på forskningen. Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen är 

informerade om syftet med forskningsundersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagare 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet 

innebär att de uppgifter som deltagare lämnar om sig själva ska behandlas konfidentiellt och 

utan att någon otillbörligen kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlats in endas används för forskningsmässiga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.7ff). De 

deltagande lärarna har skriftligt via e-post och muntligt blivit informerade om 

undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt. De har också blivit upplysta om 

att de i studien kommer vara anonymiserade och att de uppgifter de lämnar kommer att 

presenteras i denna studie. Vidare informerades de också om att inspelningar och utskrifter av 

intervjuer kan komma att förmedlas till opponent, examinator eller annan som vill kontrollera 

innehållet av forskningsmässiga skäl. Samtliga respondenter har valt att ställa upp i intervjun 

efter att ha blivit informerade om dessa omständigheter. 

Kvale och Brinkmann lyfter utöver de principer som Vetenskapsrådet ställt upp också fram 

konsekvenserna av undersökningen som något forskaren bör ta ställning, framförallt till hur 

de intervjuade personerna kommer att påverkas av att de ställer upp som undersökningsobjekt 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s.89f). Denna studie syftar till att undersöka de intervjuade 

personernas syn på aspekter av sitt yrkesutövande och behandlar inte frågor av personlig 

karaktär som skulle kunna vara besvärande. Eftersom de tre lärarna arbetar på samma 

gymnasieskola finns det en risk att de kan identifiera varandra och därigenom få insikter om 

varandras yrkesutövande. Yrkesutövandet kan visserligen vara personligt och känsligt, men 

innehållet i deras utsagor bedöms inte på något sätt som positivt eller negativt utan analyseras 

och tolkas istället utifrån hur de relaterar till studiens övergripande syfte, hur 

samhällskunskapens olika delar samspelar. Det bedöms därmed inte finnas några 

överhängande negativa konsekvenser av deltagarnas val att ställa upp i studien. 
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4. Resultat och analys 
Här presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna tillsammans med analysen av 

lärarnas utsagor. De tre lärarnas utsagor och analysen av dessa presenteras var för sig och 

vägs sedan samman i undersökningens slutsatser. Varje lärare presenteras med dennes 

ämneskombination, de kurser i samhällskunskap han undervisar i och hur länge han har varit 

yrkesverksam som lärare. Sedan följer referat från intervjuerna tillsammans med analysen. 

Intervjuresultatet presenteras i två rubriker, "ämnets innehåll" som berör det innehåll som de 

intervjuade lärarna har gett uttryck för att deras samhällskunskapsundervisning har och 

"ämnets samspel" som berör hur de anser att detta innehåll samspelar i deras undervisning. 

Där analysen identifierat de olika ämnesprofilerna och formerna av samspel skrivs detta ut 

och vilken typ av profil eller samspel det rör sig om skrivs i fet stil. 

4.1 Lärare 1: Anton 
Anton är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och svenska och undervisar i 

samhällskunskap i kurserna samhällskunskap 1b och samhällskunskap 2. Han har arbetat som 

lärare på gymnasienivå i två och ett halvt år. Anton undervisar också i kursen samhälle, 

medier och kommunikation som inte uttalat hör till samhällskunskapen men som han ändå 

menar har beröringspunkter. 

4.1.1 Ämnets innehåll 

Inom ämnet samhällskunskap framhåller Anton främst ämnets fostrande roll och menar att det 

är viktigt att ge eleverna förståelse för det samhälle de lever i och att få eleverna att förstå att 

de faktiskt är intresserade. Han lyfter också att eleverna har en bild av ämnet som tråkigt och 

entonigt fokuserat på politik. Att ge eleverna redskap för att själva kunna vara med och 

påverka och förstå vad saker betyder när de till exempel tittar på nyheter ser han som ett mål 

för undervisningen.  

Inom kursen samhällskunskap 1b ägnas höstterminen åt det som Anton klassar som den 

statsvetenskapliga delen av samhällskunskap, med utgångspunkt i ideologier följt av politiska 

partier, den demokratiska processen och mediernas roll i samhället. Under vårterminen 

behandlas samhällsekonomi, privatekonomi, sociala grupper och individens 

identitetsskapande. När Anton blivit ombedd att beskriva ett års typisk undervisning i 

samhällskunskap 1b sammanfattar han det med: 

Då börjar jag nog i statsvetenskapen och går via nationalekonomi till sociologin (Intervju 

med Anton). 
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Anton menar att demokrati och makt är två centrala begrepp i hans uppfattning om ämnet 

samhällskunskap. Genom att få kunskap om hur man kan agera i samhället, hur man kan 

påverka den demokratiska processen eller hur man handskas med sin privatekonomi får man 

också makt och bättre kontroll över sitt liv. De bitar som erbjuder den möjligheten är viktiga. 

När Anton svarar på frågan om det finns något område som han ser som viktigare än andra 

resonerar han också kring att det är områden som behandlar och ger eleverna makt:  

Kunskap är makt och kunskap om samhället är ju då makt [i samhället] (Intervju 

med Anton). 

4.1.2 Ämnets samspel 
Anton beskriver att undervisningen i samhällskunskap 1b blir momentiserad med tydliga 

gränser mellan de olika momenten. Momentiseringen kopplar Anton till kursplanernas 

centrala innehåll, som undervisningen följer. Punkterna i det centrala innehållet ser han som 

tydligt hemmahörande i de olika akademiska disciplinerna och detta innebär att de moment 

som undervisningen innehåller också får den karaktären, något han talar om när han svarar på 

en fråga om hur mycket samhällskunskapens olika delar förekommer i varandra: 

Det är nog ändå ganska momentiserat på något sätt, vilket ju också kan kritiseras. 

Det är väl för att man helt enkelt lägger upp undervisningen efter det centrala 

innehållet i kursplanerna (Intervju med Anton). 

Han påpekar att det skulle vara möjligt att genomföra något projekt eller ha ett 

genomgripande tema i undervisningen men att han själv inte gör det. Han tror att det skulle 

kunna vara ett sätt att väcka insikten hos elever att de olika delarna hänger ihop. Anton 

beskriver att undervisningen i samhällskunskap inte alltid är renodlat uppdelad i sina olika 

discipliner som momentuppdelningen kan leda en att tro. Till exempel berör han frågor kring 

sociala grupper, diskriminering, gemenskap och utanförskap när han undervisar om politik 

och politiska partier. Genom att reda ut vad begrepp som används av politiker när de talar om 

sin politik innebär, till exempel "utanförskap", leder det till att begrepp som Anton klassar 

som tillhörande "det sociala" snarare än "det politiska" också definieras och att dessa områden 

behandlas. Att genom den typen av frågor undervisa om hur politiken får relevans för 

människors liv lyfter han också som ett sätt som sociologin och statsvetenskapen samspelar. 

Anton framhåller att den här typen av samspel mellan sociologi och statsvetenskap inte är 

uttalad från hans sida. Han uppfattar inte heller sociologin som lika konkret viktig som de 

övriga delarna av ämnet samhällskunskap men den kan ändå användas för att få en förståelse 

för hur människor formas i relation till varandra.  
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Antons beskrivning av hur han kopplar ihop sociologi och statsvetenskap tolkar jag som en 

indikation på ett sammankopplande samspel. Genom att under det arbetsområde som 

beskrivs som "politik och politiska partier" både beröra och definiera begrepp som Anton 

klassar som sociala (stämmande från sociologin) och politiska (stämmande från 

statsvetenskapen) skapas en parallellitet mellan de två områdena. Det som främst framträder 

är kopplingar mellan de olika områdena. Eftersom Anton beskriver att undervisningen handlar 

om att visa hur politiken får relevans för människors liv får det ses som ett övergripande mål 

tillsammans med målet att undervisa om politik och politiska partier, vilket ytterligare 

förstärker bilden av två paralleller i undervisningen, ett socialt och ett politiskt spår. Detta blir 

också ett uttryck för samhällskunskap som orienteringsämne eftersom fokus ligger på att 

definiera och använda begrepp. 

Anton menar att det demokratiska och det politiska, som han klassar som statsvetenskap, till 

viss del binder ihop samhällskunskapens olika delar. När han undervisar om vad partier tycker 

och sociala frågor kommer upp som politik då binder det ihop med sociologidelen, när han 

undervisar om fördelningspolitik eller skatter och hur det hänger ihop med ideologi kommer 

ekonomin in. Anton lyfter följande exempel när han svarar på en fråga om det finns något 

som förenar de delar av samhällskunskap som han ser som viktiga: 

Vad är det som gör att man får extra pengar i plånboken med tidigare regerings 

jobbskatteavdrag eller vad är det som gör att fler med den här regeringen får betala hög 

statlig inkomstskatt. Det är ju konkreta politiska beslut som har en ideologisk förankring, 

men som också får en betydelse för människors privatekonomi, så att statsvetenskapen 

binder väl ihop både sociologin och ekonomin på det sättet (Intervju med Anton). 

Här ger Anton uttryck för ett hjälpande samspel, där demokrati och politik, kopplat till 

statsvetenskapen, framträder som huvudområde och ekonomi och sociologi som 

hjälpområden. I det exempel som Anton lyfter fram formulerar huvudområdet politik 

problemet, hur ideologiska skillnader mellan partierna ligger till grund för olika politiska 

åsikter och därigenom olika förd ekonomisk politik. Ekonomi deltar genom att tillhandahålla 

begrepp och modeller för att förklara hur fördelningspolitik eller skattepolitik kan fungera, 

men löser inte själva huvudproblemet, det gör politiken genom att bland annat använda sig av 

det som tillförts från ekonomin. På samma sätt används sociologin främst för att förklara vad 

politiken handlar om, de sociala frågorna behandlas i det här sammanhanget för att de också 

är politiska frågor. Det sociala används för att förklara det politiska. Här framträder 

samhällskunskapen som analysämne med karaktären av ett samhällsvetenskapligt 

perspektivtagande. Anton beskriver hur han i undervisningen framförallt anlägger ett 
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politiskt/ideologiskt perspektiv och härleder hur politiska beslut kan grunda sig i de politiska 

partiernas olika ideologiska grunder. 

Nyheter lyfts fram som ett område som går utanför de olika kunskapsområdenas ramar, där 

aktuella händelser kan anses intressanta att lyftas in i undervisningen oavsett vilket område 

som behandlas. De kan hjälpa till att förklara något i ett område, men samtidigt beröra andra 

områden. Till exempel har Anton när vårbudgeten kom behandlat mediebevakningen av 

budgeten, vad budgeten innehållit och den politiska debatten mellan finansministern och 

moderaternas ekonomisk-politiske talesperson om vårbudgeten, där menar han att 

statsvetenskap kommer in i ekonomin. Utifrån debatten fokuserade han sedan på vilka 

skiljelinjer som finns mellan de två debattörerna och vilka begrepp som nämnts och vad de 

handlar om, till exempel överskottsmål och krona för krona-princip. Innehållet i kursen 

påverkas av det som händer i nyheterna och omvärlden, han beskriver det som att "är det val i 

Sverige så känns det ju fel att lägga till exempel statsvetenskapen på vårterminen". Anton kan 

också lyfta in nyheter utan att de är direkt relaterade till området som undervisningen 

behandlar om det är en stor politisk fråga som diskuteras i samhället eller om det finns 

elevgrupper som är speciellt intresserade av någonting. 

Inom området nyheter finns möjlighet till förvetenskapliga samspel där områden som inte än 

har berörts kan tas upp, detta eftersom särskilt intressanta nyheter kan lyftas in i 

undervisningen trots att de inte relaterar till det moment som undervisningen för tillfället 

behandlar. Då finns möjligheten att undervisningen behandlar flera områden och berör 

begrepp eller områden som inte tidigare har definierats eller behandlats. Genom den typen av 

nyhetsanvändning kan samhällskunskapen ta sig uttryck som diskussionsämne med 

samtalsprofil, där nyheterna främst ger upphov till diskussioner av vardagsnära karaktär, om 

undervisningen däremot har behandlat området tidigare kan nyheten användas för ett 

diskussionsämne med resonemangsprofil, där eleverna har en tidigare förståelse för 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier och modeller som de kan använda för att förstå och 

diskutera nyheten. Då tar sig också samspelet uttryck på ett annat sätt än förvetenskapligt, 

som i det exempel vi ser ovan med den finanspolitiska debatten. Utifrån Antons exempel med 

nyheter om vårbudgeten framgår alltså att nyheter kan användas för att möjliggöra andra 

former av samspel, i det här fallet ett hjälpande samspel. Huvudområdet är ekonomi och 

finanspolitik, men genom att ta del av debatten får också politiken och den demokratiska 

processen ta plats i undervisningen. Huvudområdet som nyheten ingår i handlar om att förstå 

hur en statlig budget ser ut och hur finanspolitik fungerar och det moment som nyheten 
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presenteras i är ekonomi men han lyckas genom användandet av den aktuella händelsen att 

också koppla in delar som relaterar till statsvetenskap genom att belysa frågor om partiernas 

roller, riksdags- och regeringsarbete och hur ideologi ligger till grund för olika uppfattningar. 

Samhällskunskapen framträder här som både orienteringsämne genom definierandet av 

begrepp och fokuseringen på budgetens innehåll och det framträder som analysämne med 

perspektivtagande av typen politiskt/ideologiskt genom belysandet av skiljelinjerna mellan 

den socialdemokratiska och den moderate debattören. 

4.2 Lärare 2: Bill 
Bill är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och geografi och har i cirka 10 år arbetat i 

grundskolans högstadium och de senaste två åren i gymnasieskolan. Inom samhällskunskap 

undervisar han idag i kurserna samhällskunskap 1b, samhällskunskap 2, samhällskunskap 3 

och internationella relationer. 

4.2.1 Ämnets innehåll 

Bill beskriver samhällskunskap som ämnet om samhället och beskriver samhället som stort 

och brett och därför också ämnet som stort och brett. Han lyfter fram ämnets 

tvärvetenskaplighet och beskriver det som att de olika ämnesdisciplinerna, han  lyfter 

sociologi, nationalekonomi, statsvetenskap och kulturgeografi, tillsammans utgör vad ämnet 

är. Däremot framhåller han att han själv inte tänker så mycket på vad som hör hemma i 

respektive disciplin utan ser ämnet samhällskunskap som mer homogent. 

Det senaste läsårets undervisning i kursen samhällskunskap 1b börjar med en uppstart och 

sedan ett område som Bill kallar demokrati och diktatur, som han ser som en kärna i 

samhällskunskap. Mycket av ämnets övriga områden och delar utgår från det demokratiska 

samhället och den demokratiska normen. I detta moment förekommer också mänskliga 

rättigheter. Sedan följer politik där de behandlar ideologier och partier följt av media och 

kommunikation. Under vårterminen behandlas samhällsekonomi och privatekonomi följt av 

EU och internationella samarbeten, som avslutning läggs fokus på identitet. Det centrala 

innehållet ligger till grund för grovplaneringen, sen berörs respektive punkt olika mycket. 

En stor del av höstterminen ägnas åt sådant som Bill klassar som statsvetenskapligt, våren 

delas sedan mellan områden som klassas som nationalekonomiska (samhällsekonomi, 

privatekonomi), statsvetenskapliga (EU) och sociologiska (identitet). Det sociologiska får stå 

undan för statsvetenskapen och nationalekonomin. Bill ser att statsvetenskapen har ett större 

utrymme än nationalekonomin i det centrala innehållet i stort och därför också i hans 
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undervisning under ett läsår. Men han lyfter också en förhoppning om att de olika 

disciplinerna kan spegla varandra. 

4.2.2 Ämnets samspel 
Bill berättar att under inledningen av kursen i början av höstterminen ingår ett moment där 

eleverna får presentera och diskutera vad de minns från sommarens nyhetsflöden. Det är ett 

moment som tar upp olika aspekter av ämnet samhällskunskap och används som 

utgångspunkt för att prata om vad samhällskunskap är.  

Vid den introduktion som Bill beskriver uppstår en möjlighet och en arena för ett 

förvetenskapligt samspel mellan samhällskunskapens olika delar. När eleverna uppmanas att 

berätta och diskutera kring vad de minns från den gångna sommarens nyheter kommer 

troligtvis nyheter som berör många olika kunskapsområden att komma upp, inte 

nödvändigtvis enbart sådant som kan klassas som något av samhällskunskapens 

kunskapsområden. I den undervisningssituationen är inte ämnet samhällskunskap 

nödvändigtvis väldefinierat, utan diskussionen kring nyheter används som utgångspunkt för 

att senare prata om vad samhällskunskap är. Eftersom nyheter är föränderliga och elevernas 

intressen kan tänkas styra vilka nyheter de tagit del av eller vilka nyheter de minns är 

innehållet oberäknerligt. Troligtvis kan nyheter som berör alla olika delar av ämnet 

samhällskunskap komma upp, likväl som nyheter som går utanför ämnets ramar. Det är också 

ett uttryck för samhällskunskap som diskussionsämne på samtalsnivå, eftersom det är ett 

inledande moment finns ingen gemensam kunskapsbank av begrepp, teorier eller modeller att 

referera till och diskussionen kan klassas som ett vardagsnära samtal. 

Bill framhåller att han inte har någon strategi kring i vilken ordningsföljd olika områden 

behandlas men att han alltid försöker koppla undervisningen till det som har behandlats 

tidigare under kursen och dra paralleller mellan det innehållet och det pågående med hjälp av 

återkopplingar. Syftet med dessa återblickar är att hjälpa eleverna hitta den röda tråden och få 

verktyg för att se sambanden mellan de olika momenten. Genom att fråga "ni kommer väl 

ihåg det här" ser han en möjlighet att påpeka sambanden mellan områden för eleverna. Bill 

hänvisar också framåt och berättar för eleverna att "detta kommer vi prata om i vår, då får ni 

mer utav detta" men menar att det är enklare att backa bandet och att det blir lättare för 

eleverna att relatera till något som de har gjort tidigare än till något som de kommer att göra i 

framtiden. Däremot förekommer det att begrepp som till huvuddel kommer behandlas längre 

fram i kursen ändå plockas upp och definieras för att det har relevans för det pågående 
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innehållet, med förhoppningen om att eleverna då också har med sig den definitionen när 

området senare behandlas. Bill framhåller också att dessa kopplingar mellan olika moment 

mestadels sker spontant och att han inte har  gjort någon medveten planering för när han ska 

plocka upp något från tidigare moment eller referera till något i framtida moment. Bill 

beskriver det på följande sätt när han får frågan om de kopplingar han beskriver sker planerat 

eller spontant: 

Det sitter nog någonstans att dom där återkopplingarna bör man göra, det kommer nog 

naturligt på något sätt (Intervju med Bill) 

Den typen av återkopplingar och framåtkopplingar som Bill berättar om får karaktären av 

hjälpande samspel. Kopplingarna framåt och bakåt görs med det pågående momentet eller 

området, som agerar huvudområde, som utgångspunkt och det område eller begrepp som det 

kopplas till förs in eftersom det är relevant för just huvudområdet och blir därigenom ett 

hjälpområde. Hjälpområdet förekommer i undervisningen för att det har relevans och kan 

förklara något i huvudområdet. Gränserna mellan de olika områdena blir också tydliga för 

eleverna eftersom de markeras av att Bill använder formuleringar som "detta kommer vi prata 

om i vår, då får ni mer utav detta" eller "ni kommer väl ihåg det här" som indikerar att det 

som formuleringarna hänvisar till inte är del utav det  området som behandlas, utan snarare 

gör ett gästspel, vilket förstärker och tydliggör funktionen av dem som hjälpområden. I Bills 

beskrivning av kopplingarna framåt och bakåt framträder samhällskunskapen som 

orienteringsämne, främst handlar det om att definiera begrepp och orientera eleverna genom 

att belysa vilka kopplingar som finns mellan olika områden. 

Bill berättar att han gör den typen av återkopplingar kontinuerligt men att vissa områden 

återkommer oftare. Demokrati, dikatur, statsskick och mänskliga rättigheter lyfter han fram 

som områden som har många beröringspunkter med andra delar av ämnet samhällskunskap. 

Till exempel när han under momentet samhällsekonomi tar upp olika ekonomiska system, 

menar han att det är lätt att koppla till brukliga ekonomiska system i demokratier respektive 

diktaturer. Mänskliga rättigheter är också något som han ofta återkopplar till, vilket Bill ser 

som en naturlig konsekvens av att han behandlar nutidsaktuella händelser. Den typ av 

händelser från omvärlden som tas upp inbegriper ofta kränkningar av mänskliga rättigheter, 

genom nyheterna får mänskliga rättigheter en naturlig roll i undervisningen även utanför det 

moment som de ursprungligen behandlas i. 

Bill försöker kontinuerligt att plocka in nutidsaktuella händelser i undervisningen. I första 

hand är det händelser som kopplas till det som undervisningen för tillfället behandlar som tas 
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upp och andra aktuella händelser som inte berör det området låter han bli att ta upp. Däremot 

har det hänt att han bryter den ordinarie undervisningen för att ta upp större händelser som 

medierna rapporterar om och som Bill tycker är så pass viktiga för att förstå samhället att de 

inte kan uteslutas ur undervisningen. Ett exempel på det är terrorattentaten i Paris hösten 

2015: 

Jag kände av att det fanns så mycket frågor, det fanns så mycket funderingar och att det är 

samhällsrelaterat i allra högsta grad, det känns nästan som en plikt, en skyldighet att ta 

upp såna saker när det ändå sker (Intervju med Bill). 

Bill har inte genomfört något moment som har varit utformat med utgångspunkten att 

kombinera ämnet samhällskunskaps olika delar i ett och samma moment. Under tiden han 

arbetade på högstadiet var han delaktig i ett antal tematiska, ämnesövergripande projekt och 

har svarar bland annat utifrån de erfarenheterna på en fråga om sin inställning till huruvida det 

tjänar något till att arbeta mer för att låta samhällskunskapens olika kunskapsområden 

samspela: 

Jag vet inte, man pratar om det här holistiska tänket och i många avseenden tror jag att 

det kan vara bra, på andra sätt kanske det bara kan försvåra för eleverna, alltså att man 

missar detaljerna på något sätt, det handlar om att man får kompromissa med detaljerna. 

Jag tror att det finns både för- och nackdelar med det (Intervju med Bill). 

Däremot lyfter han att relationen mellan statsvetenskapen och sociologin är tydligare än till 

nationalekonomin, som blir mer isolerad från de andra. Sociologin kommer ofta in genom 

diskussionsfrågor där Bill och eleverna till exempel diskuterar vilka konsekvenser en viss 

politik får för människor på individnivå, det görs dock inte utifrån en medveten strategi om att 

koppla samman olika kunskapsområden.  

De diskussioner som Bill beskriver ger uttryck för ett sammankopplande samspel där 

sociologi och statsvetenskap samspelar för att tillhandahålla olika perspektiv på politiska 

beslut. Det undervisningen vill nå genom diskussionerna är konsekvenser av politik för 

människor på individnivå, detta kräver dels ett sociologiskt perspektiv där fokus ligger på 

individen, men också ett statsvetenskapligt perspektiv, där fokus ligger på den politik vars 

konsekvenser ska diskuteras. Det övergripande problemformuleringen handlar alltså om 

relationen mellan politik och individ utifrån vilket statsvetenskapen respektive sociologin 

tillhandahåller sina olika perspektiv, därigenom uppstår den parallellitet som karaktäriserar 

sammankopplande samspel. Här framträder också samhällskunskapen som diskussionsämne 

med resonemangskaraktär, för att diskutera politiken och dess konsekvenser krävs ett visst 

användande av samhällsvetenskapliga begrepp, möjligtvis också modeller och teorier. 
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4.3 Lärare 3: Carl 
Carl är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Han undervisar för tillfället i 

kurserna samhällskunskap 1b och samhällskunskap 2, där han efter ungefär halva kursernas 

gång har tagit över kurserna från en nu föräldraledig lärare och därför inte haft möjlighet att 

planera och styra kursens upplägg helt. Utöver det undervisar han i geografi och psykologi. 

Tidigare har han under ett och ett halvt år arbetat på högstadiet och med vuxenutbildning. 

4.3.1 Ämnets innehåll 
När Carl blir ombedd att beskriva ämnet samhällskunskap lyfter han framförallt fram skolans 

demokratiuppdrag som viktigt, möjligheten att fostra demokratiska medborgare och ge 

eleverna de kunskaper och förmågor som de behöver för att klara sig längre fram i livet och 

förstå samhället: 

Att ha demokratiska medborgare och uppfostra dom på ett bra sätt så dom förstår 

sina rättigheter, så dom vet varför det är viktigt att rösta exempelvis, och så att dom 

inte sitter och klagar och blir nättroll senare i livet. Det är ändå viktigt (Intervju 

med Carl) 

Denna utgångspunkt ligger också till grund för de delar som han ser som mest centrala, 

demokrati, politik, mänskliga rättigheter och ekonomi. Utöver det lyfter han också fram 

sociologin men påtalar att det inte är lika högt prioriterat eller lika viktigt som de andra 

delarna. Carl beskriver att statsvetenskapen troligtvis får ta större plats och sociologin något 

mindre plats men att ämnet i övrigt är ganska jämnt fördelat mellan statsvetenskap, 

nationalekonomi och sociologi. 

Carl använder sig också av nyheter och aktuella händelser i sin undervisning. Han använder 

framförallt tidningsurklipp och artiklar som eleverna får läsa för att få grepp om ämnet och 

skapa möjligheter till diskussioner. Han ser det som ett sätt att väcka elevernas intresse och få 

ett alternativ till mer traditionellt skrivna facktexter som eleverna ofta uppfattar som tråkiga. 

De nyheter som Carl tar upp relaterar framförallt till det moment som han för tillfället 

undervisar. 

Han ser demokratin och samhällskunskapens och skolans demokratitanke som en röd tråd i 

ämnet samhällskunskap, det är något som de andra områdena knyter an till. Demokratin är 

ständigt närvarande oavsett vilket moment som behandlas. Han lyfter också att han upplever 

ämnet samhällskunskap som splittrat och att det framförallt på universitets- och högskolenivå 

inte verkar finnas någon tydlig uppfattning om vad ämnet är. Att utbildningarna för lärare i 

samhällskunskap skiljer sig åt mellan olika lärosäten ger lärarna olika förutsättningar som 
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sedan kan krocka med lokala ämnestraditioner och skapa en osäkerhet hos såväl lärare som 

elever för vad ämnet egentligen är. 

4.3.2 Ämnets samspel 
I nuläget anser inte Carl att samhällskunskapens olika discipliner eller kunskapsområden 

integreras i någon större utsträckning i hans undervisning, något han ser som en konsekvens 

av att han tagit över kurserna från en annan lärare och därför inte kunnat strukturera och 

planera hela kursens innehåll. Samhällskunskapens olika delar förekommer dock i 

undervisningen där de relateras till varandra. Han lyfter att det statsvetenskapliga kommer in i 

det sociologiska i det område som behandlar identiteter, kön och klass. Utgångspunkten är ett 

sociologiskt perspektiv på de begreppen men det förekommer också politiska och 

demokratiska perspektiv i undervisningen. Carl lyfter undervisning om minoritetsgrupper som 

ett exempel när han får en fråga om hur samhällskunskapens olika områden kombineras: 

Demokratiidéer kommer ju in där också med dom demokratiska rättigheterna och hur det 

har sett ut i Sverige och i världen med minoritetsgrupper som inte har kunnat komma 

fram och varför vi har vissa regler som skyddar minoritetsgrupper (Intervju med Carl) 

Han påtalar att denna integrering inte är uttalad för eleverna, han har inte heller planerat det 

med utgångspunkten att det ska integreras. Att det ändå blir så tror han bygger på att han 

personligen redan har det tankesättet, att delarna hänger ihop.  

Carls beskrivning av det område som behandlar identiteter, kön och klass bär tecken av ett 

sammankopplande samspel. Utgångspunkten är ett sociologiskt perspektiv men ett fokus 

finns också på områden som främst härrör från statsvetenskapen, som demokrati, politik och 

rättigheter. Till exempel behandlas minoritetsgrupper inte bara utifrån en sociologisk vinkel, 

som en social grupp, utan också utifrån statsvetenskapen, som en politisk grupp. I det fallet 

tillför det sociologiska och det statsvetenskapliga snarast olika perspektiv på samma 

huvudfråga, minoritetsgruppers nuvarande och historiska situation, och agerar därigenom 

parallellt. Även om Carl inte påpekar kopplingarna för eleverna så framträder kopplingarna 

mellan de olika områdena genom undervisningens utformning och det stoff som väljs ut, 

därigenom får eleverna verktyg att själva göra kopplingarna mellan de olika delarna. 

Samhällskunskapen framträder som orienteringsämne i Carls beskrivning ovan, 

undervisningen syftar främst till att informera om hur och varför samhället ser ut som det gör. 

Carl framhåller att de delar som han ser som viktigast i ämnet samhällskunskap (demokrati, 

politik, mänskliga rättigheter och ekonomi) också går att integrera i varandra, speciellt lyfter 

han fram mänskliga rättigheter och sociologi som områden som fungerar övergripande och 
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går att få med i de flesta andra områden. Även demokrati framhålls som ständigt 

återkommande, till exempel i undervisning om ekonomi där demokratiska och liberala 

värderingar kopplas samman med det ekonomiska välståndet i demokratiska länder och hur 

det ekonomiska systemet är uppbyggt. Han beskriver hur han genom den typen av kopplingar 

försöker få eleverna att se samband mellan samhällskunskapens olika delar.  

Detta ses som ett uttryck för ett förenande samspel där Carl genom sin undervisning försöker 

synliggöra gemensamma mönster med hjälp av begrepp och modeller från olika 

kunskapsområden, i det här fallet ekonomi, grundat i nationalekonomi och demokratiska 

styrelseskick, grundat i statsvetenskap. Respektive område behåller sin särart och agerar på 

sina villkor men belyser samma problem, i det här fallet relationen mellan demokrati och 

ekonomi. Carl hjälper eleverna att se vilka kopplingar som finns mellan demokrati och 

ekonomi och begreppen förstås utifrån hur de relaterar till det problemet. Här framträder 

samhällskunskapen som orienteringsämne genom definierandet och användandet av begrepp 

och som analysämne av abstraktionskaraktär genom fokuseringen på det ekonomiska 

systemets uppbyggnad och hur detta samspelar med demokratiska och liberala teorier. 

Speciellt lyfter Carl fram de statsvetenskapliga och nationalekonomiska områdena som 

enklast att integrera med varandra. Han framhåller att det finns många beröringspunkter 

mellan de två och framförallt att ekonomins och statsvetenskapens historia följer varandra till 

stor del. För att kunna integrera sociologin ser han dock att det behövs en bas från 

statsvetenskap och nationalekonomi att stå på, det krävs alltså förkunskaper från 

statsvetenskapen och nationalekonomin för att integrera sociologin. 
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4.4 Slutsatser 
Under denna rubrik sammanfattas resultatet och analysen och relateras till arbetets 

frågeställningar. 

Den första frågeställningen lyder: Vilka kunskapsområden behandlar lärare i sin 

undervisning i ämnet samhällskunskap? Svaret på frågeställningen är att de tre lärare som 

intervjuas i undersökningen har utformat sin undervisnings innehåll efter gällande 

styrdokument och i enlighet med den innehållstradition som råder inom ämnet 

samhällskunskap.  

Störst fokus läggs på områden som klassas som statsvetenskapliga, politik, ideologier, 

demokrati, statsskick, och på områden grundade i nationalekonomi, främst samhällsekonomi 

och privatekonomi. Därutöver förekommer också områden grundade i sociologi som rör 

frågor om identitet, kön och hur människor påverkas av ekonomiska och politiska beslut och 

händelser. Vid sidan av dessa områden framträder också medier och nyheter som vanligt 

förekommande. Nyheter förekommer i första hand som integrerade i undervisningen där de 

används för att ge exempel eller förtydliga något i det moment som behandlas och i andra 

hand som brytande där nyheten tar över undervisningen oavsett relevans för det pågående 

momentet, detta främst vid större nyhetshändelser där det finns frågor eller intresse hos 

eleverna. 

Den andra frågeställningen i det här arbetet var: Vilket samspel finns mellan 

samhällskunskapens olika kunskapsområden? Svaret på frågeställningen är att fyra former av 

samspel har visat sig i resultatet. I de intervjusvar som de tre lärarna har gett har 

förvetenskapliga, sammankopplande, förenande och hjälpande samspel identifierats. De tre 

lärarna i undersökningen ger alltså uttryck för ett samhällskunskapsämne där flera olika 

former av samspel förekommer, detta trots att ingen av lärarna i undersökningen har planerat 

något moment specifikt för att uppnå samspel. Att samspelet sker spontant och inte i 

planerade moment skulle kunna tala för att de intervjuade lärarna har en uppfattning om 

ämnet samhällskunskap som sammanhållet, eftersom samspelet uppträder naturligt utan att ett 

speciellt fokus på samspel behöver förekomma. 

Det förvetenskapliga samspelet framträder främst när nyheter på något sätt behandlas, både 

Anton och Bill framhåller att de kan behandla nyheter som berör områden som de inte tidigare 

har tagit upp i undervisningen om dessa bedöms som intressanta ur ett allmänt 

samhällsperspektiv eller för elevgruppen. I de exempel rörande sammankopplande samspel 
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som framkommer i resultatet framträder delar som respondenterna kategoriserar till 

sociologin och statsvenskapen som delaktiga i det sammankopplande samspelet. I Antons 

exempel handlar det framförallt om att använda och definiera begrepp som härrör från de 

olika områdena, medan det i Bills och Carls fall handlar om att anlägga olika perspektiv på en 

övergripande problemformulering, i samtliga dessa fall framträder de olika områdena 

parallellt. I det fall där ett förenande samspel framträder är det områden som härrör från 

statsvetenskapen och nationalekonomin som samspelar i Carls beskrivning av sin 

undervisning kring relationen mellan demokrati och ekonomi. När ett hjälpande samspel 

framträder är det i Antons fall ett statsvetenskapligt huvudområde med nationalekonomiska 

och sociologiska hjälpområden och ett nationalekonomiskt huvudområde med 

statsvetenskapliga hjälpområden som förekommer. Hjälpområdena tillhandahåller lösningar 

för att förklara olika aspekter av huvudområdet, till exempel hur skattepolitik fungerar eller 

hur ideologi kan ligga bakom vilken sorts budget ett parti lägger fram. När Bill beskriver de 

åter- och framåtkopplingar han gör i sin undervisning framträder en form för ett hjälpande 

samspel där olika kunskapsområden har möjlighet att få rollen som huvudområde, det 

undervisningen för tillfället behandlar, och hjälpområde, det område som hänvisas till genom 

åter- eller framåtkopplingarna. 

Avsaknaden av den femte formen av samspel, omskapande samspel, skulle kunna ses som en 

konsekvens av fokuseringen på samhällskunskap 1b, där det inte i kursplanen finns något 

tematiskt arbete inlagt. Lärarna framhåller att det är möjligt att genomföra men att det inte 

görs, en möjlig orsak är då det centrala innehållets utformning. 

Den tredje frågeställningen var: Vilken typ av kunskap är det som samspelar? och besvaras 

med hjälp av tabellen nedan. Där framgår att det i första hand är samhällskunskapens 

statsvetenskapliga delar som samspelar och de gör det främst som orienteringsämne. Detta 

talar för att det framförallt är fakta, begrepp och information som överförs mellan de olika 

kunskapsområdena.  

I tabellen har det samspel, omskapande samspel, och den ämnesprofil, handlingsämne som 

inte förekom i undersökningen plockats bort. Bokstäverna symboliserar den lärare som har 

berättat om respektive samspel och de kunskapsområden som kan relateras till statsvetenskap 

understryks, de som relateras till nationalekonomi fetstilas, och de som relateras till 

sociologi kursiveras. 
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Tabell 3. Lärarnas uttryckta samspel relaterat till typ av samspel och ämnesdidaktisk 

profil. 

 Orienteringsämne Analysämne Diskussionsämne 

Förvetenskapliga 
samspel 

   Nyheter - 
Samtal (A) 

 Nyheter - 
Samtal (B) 

Förenande samspel  Demokrati, 
ekonomiska 
system (C) 

 Demokrati, 
ekonomiska 
system (C) - 
Abstraktion 

 

Sammankopplande 
samspel 

 Politik, sociala 
begrepp (A) 

 Demokrati, 
minoriteter (C) 

  Politik, 
konsekvenser 
för individ - 
Resonemang 
(B) 

Hjälpande samspel  Finanspolitik, 
politik, ideologi, 
demokrati (A) 

 Icke-
ämnesspecifik (B) 

 Demokrati, 
politik, 
ekonomiska 
modeller, sociala 
frågor - 
Perspektiv (A) 

 Finanspolitik, 
politik, ideologi, 
demokrati- 
Perspektiv (A) 

 

(A) - Anton, (B) - Bill, (C) - Carl 

Utifrån det resultat som presenteras i tabellen är de delar som relaterar till statsvetenskap 

förekommande i samtliga samspel och inom samtliga ämnesprofiler där ett specifikt 

ämnesinnehåll behandlas. De ekonomiska delarna framträder främst när samhällskunskapen 

används som analysämne, men också som orienteringsämne och är närvarande i förenande 

och hjälpande samspel. De sociologiska delarna förekommer framförallt i de 

sammankopplande samspelen, men också inom samtliga ämnesprofiler som framkommit i 

undersökningen. De delar som klassas som statsvetenskapliga är alltså vanligast 

förekommande och utgör en kärna i samhällskunskapens inomämnesliga samspel, de delar 

som klassas som ekonomiska förekommer främst som analysämne och bidrar med perspektiv 

och modeller för att förstå andra områden. De delar som klassas som sociologiska är minst 

vanliga men förekommer brett som tre olika former av samhällskunskapsämnet och agerar 

främst inom sammankopplande samspel där de uppträder parallellt med statsvetenskapliga 

områden.  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer arbetets slutsatser och resultat att diskuteras och relateras till det 

forskningsläge som presenterats. Därefter diskuteras det metodiska tillvägagångssättet och 

förslag på vidare forskning presenteras. 

Det undersökningen visat är att de tre intervjuade lärarna beskriver en undervisning som följer 

samhällskunskapens ämnestradition och att det kunskapsinnehåll som undervisningen har 

samspelar på ett spontant och mångfasetterat sätt där främst fakta, information och begrepp 

förs mellan olika kunskapsinnehåll. Utifrån dessa slutsatser framgår en bild av hur 

samhällskunskapens tvärvetenskaplighet tar sig uttryck i de tre lärarnas utsagor, vilket kan ge 

insikter om vilken typ av kunskap man som lärare väljer att förmedla till eleverna och hur den 

här kunskapen framträder. 

De tre lärarnas svar går i linje med den tidigare forskningen (Bernmark-Ottosson, Odenstad, 

Olsson, Karlefjärd, Karlsson, Wall) om vilket innehåll undervisning som ämnet 

samhällskunskap har och fokuserar främst på delar som kan relateras till statsvetenskap och 

ekonomi. Det är dessa delar som framträder som egna moment och som blir synliga när 

lärarna berättar om sin övergripande undervisning. Detta skulle också kunna ses stärka 

Karlssons argumentation om att det embryo till ämneskanon för kursen samhällskunskap A 

under den förra läroplanen också täcks in i samhällskunskap 1b under nuvarande läroplan 

(Karlsson, 211, s.139). Antagandet att kunskapsinnehållet, trots förändrade styrdokument för 

ämnet samhällskunskap, är relativt oförändrat under nuvarande läroplan verkar alltså stämma 

och kan tala för att det finns en ämnestradition kring kunskapsinnehållet i samhällskunskap. 

En intressant aspekt av resultatet är att samtliga tre intervjuade lärare spontant lyfter fram att 

sociologi och de kunskapsområden som kan kopplas till sociologin som inte  är lika konkret 

viktiga som det som kan härledas till nationalekonomi och statsvetenskap och därför får stå 

undan. De intervjuade lärarna anser inte att sociologi får lika mycket tid i undervisningen som 

övriga discipliner. Det kan kontrasteras mot deras beskrivning av sin undervisning där det 

framgår att frågor med utgångspunkt i sociologin är något som ofta är närvarande inom de 

statsvetenskapliga och nationalekonomiska områdena, framförallt som ett sätt att tydliggöra 

konsekvenserna av politiska förslag eller ekonomiska företeelser. Genom att diskutera eller 

definiera begrepp som härstammar från sociologin vill lärarna belysa hur människor påverkas 

av politiska och ekonomiska händelser, vilket skulle kunna tala för att sociologin inom 
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samhällskunskap fyller en annan funktion än statsvetenskap och nationalekonomi. Sociologin 

verkar snarare vara spridd över de andra områdena och har som mest framträdande funktion 

att förklara konsekvenser av de andra ämnena. Relaterat till de olika formerna av samspel 

verkar det utifrån lärarnas intervjusvar finnas en tendens mot att sociologi agerar som ett 

hjälpämne inom samhällskunskapen. Detta kan kopplas till de olika former av 

kunskapsområden som Wall presenterade, fasta och flytande kunskapsområden. De 

kunskapsområden som kan relateras till sociologin framstår i undersökningen som mer 

flytande utan tydlig början eller slut, de sociologiska delarna går alltså in i många olika 

områden och utgör inte nödvändigtvis egna moment eller arbetsområden i samma grad som 

nationalekonomiska och statsvetenskapliga kunskapsområden. 

I linje med tidigare forskning (Bernmark-Ottosson, Karlefjärd, Olsson) framträder också 

nyheter som en del av innehållet i ämnet samhällskunskap. I huvudsak används nyheter främst 

som det beskrivits av Bernmark-Ottosson och Karlefjärd, där nyheter tillhandahåller exempel 

eller på andra sätt bär fram undervisningen, men det förekommer också som ett brytande 

inslag som inte nödvändigtvis är kopplat till det arbetsområde som undervisningen för 

tillfället behandlar. Vilka nyheter som tar rollen som brytande styrs främst av vilket 

samhällsintresse läraren bedömer nyheten ha och elevernas intresse eller nyfikenhet kring 

nyheten. De tre lärarnas svar ger stöd åt Olssons argumentation om att nyheter är så pass 

vanligt förekommande att det kan ses som en del av samhällskunskapens innehållstradition. 

Utifrån de tre utvecklingslinjerna kring ämnessamspel som Klausen presenterat sällar sig 

lärarna i undersökningen främst till den första utvecklingslinjen som bygger på en tro på 

världens och kognitionens enhet. Där ligger också fokus på personlig utveckling och det 

demokratiska medborgarskapet. I sina intervjusvar talar lärarna om att integrera 

samhällskunskapens olika delar främst utifrån målet att skapa en enhet. Man vill att eleverna 

ska upptäcka vilka kopplingar som finns mellan olika delar och hur detta kan användas för att 

bättre förstå hur samhället påverkar och påverkas av individer. 

Intervjumetoden visade sig bra för att undersöka lärarnas utsagor om sin undervisning men 

eftersom de resultat som intervjuerna gett visar att de tre lärarna framförallt genomför en 

momentiserad undervisning där de inslag som kan räknas som samspel mellan ämnet 

samhällskunskaps olika kunskapsområden och discipliner sker oplanerat är det just 

undervisningssituationen som i framtiden bör undersökas för att skapa en bredare bild av 

samhällskunskapens inomämnesliga samspel. För att undersöka undervisningssituationen 
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skulle studier i linje med de tankar Olsson för fram om lärarnas uppfattade kontra verkställda 

undervisning vara värda att genomföra på området. Eftersom samspelet främst sker i 

klassrumsmiljön vore observationer av denna en god väg att gå för att ytterligare kunna 

studera typen av samspel och säkrare bestämma vilken typ av samhällskunskapsämne som 

samspelar. Avsaknaden av det omskapande samspelet och samhällskunskapen av 

handlingsämne skulle kunna vara en konsekvens av att de situationer där samspelen faktiskt 

uppstår inte har studerats i detta arbete. Om så skulle ske skulle analysverktygen kunna 

användas mer exakt och det är möjligt att dessa former också skulle framträda. 

Analysverktygen har för analysen inte anpassats mer än att formuleringar har ändrats eller 

tagits bort för att relatera till samspelet inom ett ämne snarare än ämnessamspel mellan fler 

ämnen. De bedöms ha fungerat väl för att analysera och kategorisera de resultat som 

intervjuerna gett. De skulle däremot kunna användas mer precist om intervjuer kombinerades 

med föreslagsvis klassrumsobservationer, som nämnt ovan. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Grundinfo 

Ålder? 

Kön? 

 

Utbildning 

När? 

Var? 

Vilken ämneskombination? 

Vilka akademiska ämnen förekom i din samhällskunskapsutbildning? 

Upplevde du det som utbildning i samhällskunskap eller som utbildning i respektive 

disciplin? 

Hur kommer det sig att du valde samhällskunskap som ett av dina ämnen? 

 

Arbete 

Hur har din lärarkarriär sett ut? 

Vilka kurser i samhällskunskap undervisar du i nuläget? 

Har du andra yrkeserfarenheter som du tycker blir användbara i undervisningen? 

 

Samhällskunskap 

Beskriva ämnet samhällskunskap. 

Vad skulle du säga är det viktigaste med din undervisning i ämnet samhällskunskap? 

Beskriv övergripande ett års undervisning i samhällskunskap 1b. 

Vilka kunskapsområden skulle du dela upp kursens innehåll i? 

 

Samhällskunskapens samspel 

Förenas dessa områden av någonting? Finns det något genomgående tema? 

Finns det områden som du ser som "viktigare" än andra? 
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Förekommer delar av kunskapsområdena i varandra? Talar man om eller använder man X i 

Y? Hur? 

Finns det är några kunskapsområden som passar bättre att lyfta in än andra? Finns det några 

som går speciellt bra ihop? 

Hur ser kombinerandet av kunskapsområden ut?  

Vilka delar av kunskapsområdet använder du? Varför? 

Gör du det planerat eller spontant? 

Påpekar du för eleverna att ett annat kunskapsområde lyfts in? 

Upplever du att eleverna kan se vilka delar som hör till respektive kunskapsområden? 

 

Sista fråga 

Finns det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 


