
Sociologiuppsats: Livsbera ttelse, akto r 
och struktur 

Vad är klass? Begreppet har gått som en röd tråd genom det mesta vi arbetat med under våren. Nu 

är det dags att göra en djupdykning bland teorier, modeller, begrepp, statistik och observationer. Hur 

ser du på klassbegreppet idag?  Dessa olika teorier ska ni försöka pröva mot er levnadsberättelse som 

är basen (empiriskt material) för ert arbete. Sedan kan det vara så att de finns andra faktorer som 

socialisation, genus, etnicitet och kultur som också har stor relevans för ert arbete. Då tar ni upp det 

också men klass måste beröras på något sätt. 

Arbetet om klass består av ett antal olika delar som är obligatoriska, utöver dessa kan du självklart 

komplettera med fler artiklar, böcker, observationer eller annat underlag. De saker som ska ingå i 

arbetet är följande: 

1. Teorikapitel: En teoripresentation av begreppet klass. Ni ska Koppla till Marx, Durkheim, 

Weber och Bourdieu (Lärobok och häfte från ”sociologiska perspektiv”). Vecka 7-9 

2. Er klassdefinition: Dessutom vill jag att du formulerar en egen definition av klass. Den 

definition som du själv formulerar ska användas i resten av arbetet. Vecka 9-10 

3. Er intervju. Du har under hösten genomfört en intervju med en äldre släkting eller bekant  

4. Ett analyskapitel: Där ni pröva och applicera teori på er levnadsberättelse 

5. Statistik. Kommer att delas ut i artiklar eller kan hittas på SCBs sida på nätet.  

6. Inlämning i helhet 27e mars 

Samtliga delar ovan kommer vi att jobba med under lektionstid. Efter att alla delar är klara kommer 

ni att få tid att sätta samman delarna och komplettera med ytterligare information för att det ska bli 

ett arbete av det hela. Jag tänker mig att slutprodukten ska innehålla dessa delar 

Titelsida 

Innehållsförteckning 

Inledning (Bakgrund till arbetet, klassbegreppet/teoriredogörelse, din definition av klass, syfte, 

frågeställning) 

Intervju och annat material (din intervju, andra artiklar, statistik, annan information från 

dokumentärer, föreläsningar eller böcker)  

Analysera och diskutera levnadsberättelsen utifrån sociologisk teori (analysera och värdera 

begreppen, materialet och koppla ihop dina tankar med det du hittat i din forskning, du har skrivit 

om flera olika definitioner av klass och det blir intressanta att jämföra din egen definition med det 

material du hittat – men sedan kan du också diskutera hur analysen ändras beroende på vems 

klassdefinition som används) 

Sammanfattning och avslutning: Sammanfatta vad du kommit fram till med utgångspunkt i ditt syfte 

och frågeställningar 



Referenser 

Lektions – och tidsplan 
Vi kommer varva eget arbete med diskussion, genomgång och handledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmoment 
1. Teorikapitel: En presentation av hur sociologins klassiker Durkheim, Weber, Marx och Pierre 

Bourdieu såg på klass och samhällsklyftor. Ni utgår från läroboken kapitel 1 – det sociologiska 

tänkandet och kapitel samt kapitel 5 – klass – ekonomi, arbete och status. Jag kommer även 

dela ut ett häfte (Engdahl/Larsson ”sociologiska perspektiv”. Lämna ett utkast vecka 9. Er 

redogörelse kan vara relativt kortfattat (totalt max 2 sidor). Redogör kortfattat men tydligt 

för nyckelbegrepp och teoretiska utgångspunkter. I analysen finns det mer möjlighet att 

problematisera teori, begrepp och modeller, 

 

2. Din definition av klass Ni har fått ett tjockt häfte(Engdahl/Larsson ”sociologiska perpektiv( om hur 

klassiska sociologer som Marx, Weber och Bourdieu ser på begreppet klass. Lämna ett utkast vecka 

10. 

a) Utifrån detta så ska du göra din personliga definition av vad klass är. Det är denna definition av 
klass som du ska använda, pröva och ompröva i ditt arbete 

b) Jag tänker mig att ni skriver en definition, där du ta upp vilka faktorer (ex ekonomi, yrke, 
utbildning, socialisation, status, makt) som ger en ens klasstillhörighet.  

Vecka  Onsdag  Fredag 

7 11  Bokanalys + teoridel 13  Bokanalys + teoridel 

     

          

8 18 Lov 20 Lov 

          

9 25  Teoripresentation 27  Teoripresentation 

         

10 4 Att definiera klass + 
frågeställningar 

6   Att definiera klass + frågeställningar 

        

11 11  Skriva analys, handledning 
och genomgångar 

13   Skriva analys, handledning och 
genomgångar 

          

12 18   Skriva analys, handledning 
och genomgångar 

20   Skriva analys, handledning och 
genomgångar 

          

13 25   27  Arbetet lämnas in 

          

14 1 Lov 3 Helg 



c) Sedan får du fundera på om du ska fokusera på orsaker (varför, det bakomliggande, som 
strukturer i samhället) eller konsekvenser/verkan (orättvisor, beteende, hur påverkas samhället, 
hur påverkas individen, livsstil) 

3. Arbetet i helhet lämnas innan påsk, 27/3 

 

 


