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Sammanfattning  
Denna studie syftar till att bidra med kunskap om sociologiämnet på gymnasieskolan och 

jämföra styrdokumentens skrivningar med lärares beskrivningar av det ämnesmässiga 

innehållet. Centrala frågor är vilka syften med ämnet sociologi som anges i styrdokumenten, 

vilka syften de intervjuade sociologilärarna anger och om lärarna upplever att det finns andra 

faktorer som påverkar undervisningen. Studiens material består av ämnesplanen för sociologi 

samt intervjuer med sociologilärare utförda via e-post. I studien används en kvalitativ 

textanalys och en kvalitativ intervju. Studiens teoretiska ramverk utgår från Dahllöfs 

ramfaktorteori, Lundgrens läroplanskoder, Englunds utbildningsfilosofiska strömningar samt 

Bernsteins begrepp. Denna studies huvudresultat visar att olika läroplanskoder samverkar och 

pendlar mellan varandra i sociologins ämnesplan. Detta tar sig uttryck på olika sätt i lärarnas 

beskrivningar av det ämnesmässiga innehållet och kan tänkas hänga samman med lärarnas 

yrkeserfarenhet och stoffrepertoar. Samtidigt har studien visat att ramfaktorer såsom 

läromedel och gruppstorlek påverkar innehållet i sociologiundervisningen. 
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1.Inledning 
Vad är egentligen ett ämne? Ett ämne kan definieras utifrån att man kan tala om det som just 

“ämnet”, “ämnets kärna” eller ett särskilt “kunskapsområde”. En annan definition är att ett 

ämne som har en fastställd kursplan är ett ämne. En ytterligare definition av ett ämne kan vara 

att det är en social konstruktion där gränserna för ämnet kan förändras. Dessa gränser kan till 

exempel förändras i takt med att nytt kunskapsinnehåll skapas, i takt med att samhället 

förändras eller utifrån politiska motiv (Bronäs & Runebou 2010:95). Kampen om makt kan leda 

till att ämnen kommer till, försvinner eller blir kvar. Detta har således skett i mitt 

undervisningsämne; sociologi. Ämnet har under åren försvunnit, tillkommit och omvandlats i 

den svenska gymnasieskolan. Sociologi hette tidigare socialkunskap och försvann officiellt från 

skolan under en tioårsperiod (Bronäs & Runebou 2010:97). Sedan 2014 har socialkunskapen 

istället ersatts med ämnet sociologi och därmed etablerats som ämne på gymnasiet då 

förutsättningarna för detta grundlades med Gy11 (Fagerberg 2018:3).  

 

Men vad innebär egentligen skolämnet sociologi? Eftersom man kan tala om sociologiämnet 

som vetenskapsämne, ämnet som studieämne och ämnet som skolämne finns det ett potentiellt 

didaktiskt dilemma. En sociologilärare på gymnasiet måste dels göra ämnet begripligt för 

eleverna, dels kontrollera elevernas kunskaper och se till att ämnesplanens mål har uppnåtts. 

Dessa omständigheter kan därför leda till att skolämnet inte längre liknar den grundläggande 

disciplinen och inte längre bär på den grundläggande ämnesidén (Bronäs & Runebou 2010:99). 

Sociologi, som relativt nyetablerat ämne, är därför något som jag som blivande sociologilärare 

vill undersöka närmare. Här kan därför min studie vara ett bidrag.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om sociologiämnet på gymnasieskolan och 

jämföra styrdokumentens skrivningar med lärares beskrivningar av det ämnesmässiga 

innehållet. Detta kommer att undersökas med hjälp av följande frågeställningar: 

- Vilka syften med ämnet sociologi anges i styrdokumenten?  

- Vilka syften med ämnet sociologi anger de intervjuade sociologilärarna?  

- Upplever sociologilärarna att det finns andra faktorer som påverkar undervisningen 

i sociologiämnet, vilka i så fall? 

 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen kommer behandla den övergripande ämnesplanen för ämnet Sociologi på 

gymnasieskolan samt ämnesplanen för kursen Sociologi 100 poäng. Avgränsningen har gjorts 

på grund av att kursen Sociologi 100 poäng berör grundläggande kunskaper inom ämnet medan 

de övriga kurserna, Etnicitet och Kulturmöten samt Ungdomskulturer, är fördjupningskurser. 

Således har inte alla kurser inom ämnet bedömts relevanta utifrån studiens syfte. I denna studie 

avser styrdokumenten ämnesplanen för Sociologi på gymnasieskolan.  

 

1.6 Disposition 
I nästkommande kapitel ges en bakgrund för att sätta studiens syfte och frågeställningar i ett 

sammanhang. Därefter presenteras uppsatsens teori som tar sin utgångspunkt i ramfaktorteorin, 

läroplanskoder, utbildningsfilosofiska strömningar och Bernsteins begrepp. Sedan presenteras 

studiens metod, diskussion kring metodval, material, urval och tillvägagångssätt vid 

bearbetning och analys av materialet samt etiska överväganden. Därefter presenteras uppsatsens 

resultat och analys utifrån studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Sedan 
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presenteras studiens huvudsakliga slutsatser. Slutligen diskuteras studiens resultat i förhållande 

till studiens bakgrund som sedan utvärderas och problematiseras.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Vad är ämnesdidaktik? 
Didaktik betyder läran om undervisning och handlar om undervisning kopplat till lärande 

(Lindström & Pennlert 2016:18). Begreppet ämnesdidaktik kan definieras snävt eller brett och 

det har funnits motsättningar avseende vilken disciplin det tillhör på grund av dess 

mångdimensionella och tvärvetenskapliga karaktär. Ämnesdidaktiken kan liknas vid en bro 

mellan skolämnet och pedagogiken eftersom den förenar det ämnesspecifika med 

allmänpedagogiska frågor (Långström & Virta 2011:14-15). Bronäs och Runebou (2010:20) 

konstaterar att ämnesdidaktiken både är vetenskaplig och praktisk eftersom lärares handlingar 

står i fokus. Centralt för ämnesdidaktiken är att den är målinriktad där de praktiska handlingarna 

fokuseras som ett medel för att nå ett mål (Bronäs & Runebou 2010:23). Ämnesdidaktiken 

konstaterar också relationen mellan läroplan och undervisning. Läroplan och kursplan ger 

läraren en riktning och ett innehåll för sin undervisning, men till syvende och sist är det läraren 

som måste förverkliga och omvandla innehållet i klassrummet. På det sättet måste läraren ha 

ett didaktiskt förhållningssätt till läroplanen (Bronäs & Runebou 2010:30).  

 

2.2 Sociologididaktisk forskning 
Brante (2004) skriver i en artikel från “Sociologisk forskning” att ämnet sociologi är “läran om 

det sociala”. Sociologin studerar relationer mellan individer, institutioner och organisationer, 

samhällen och relationen mellan samhällen. Dessa system studerar mikro, makro och meso-

nivå (Brante 2004:95). Sociologin undersöker stratifieringssystem såsom maktförhållanden och 

ojämlikhet där klass, kön och etnicitet är de mest studerade ojämlikhetssystemen (Brante 

2004:101). Vidare visar författaren sociologins bredd som vetenskap. Han beskriver nyttan och 

komplexiteten i att sociologin som disciplin täcker in många områden, långsamma och snabba 

processer, från både dåtid och nutid, och undersöker det mänskliga handlandet i både små och 

stora institutioner samtidigt som förklaringsmodellerna utgår från klass, kön och etnicitet 

(Brante 2008:100).  

 

Reza Azarian (2017) skriver om sociologiundervisningens utmaningar. Han menar att det finns 

svårigheter med att etablera en sociologisk ämnesdidaktik. Enligt Azarian beror det på att det 

finns problem med att identifiera den sociologiska disciplinens teoretiska och metodologiska 

kärna. Han skriver att till skillnad från naturvetenskapliga ämnen som sedan länge har en 

etablerad bas av kunskap, är det inom sociologin oklart vad som utgör den etablerade 

kunskapsmassan, vilket således innebär att det blir oklart vad grundläggande undervisning i 

ämnet bör innehålla och fokusera på (Azarian 2017:8). Vidare påpekar författaren att sociologin 

innefattar flera olika, både konkurrerande och kompletterande perspektiv, som sedan länge levt 

sida vid sida (Azarian 2017:10). Samtidigt är disciplinen bred och i princip alla aspekter av det 

sociala livet innefattas, till exempel arbete, familj, identitet, utbildning och miljö, vilket skapar 

en stor spännvidd kring ämnet. På det sättet finns det idag en bred kunskapsmassa där en stor 

samling av grundläggande begrepp och insikter producerats och ackumulerats från olika 

teoretiska ståndpunkter under sociologins historia. Därtill påpekar Azarian att sociologins bredd 

leder till att lärare ofta tvingas förlita sig på vad läroböckerna tar upp, och därmed också hur 

läroböckerna definierar sociologins baskunskapsmassa. Därför menar han att sociologiämnets 

tanke om en allmän förståelse av den sociala verkligheten riskerar att undermineras på grund 
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av att detta ersätts med en ytlig mängd information som läroböckerna ger (Azarian 2017:10-

11). En ytterligare didaktisk utmaning, menar författaren, är att skapa den så kallade 

“sociologiska blicken” hos studenterna/eleverna. Den sociologiska blicken är ett viktigt särdrag 

inom disciplinen och innebär att […]“kunna se det icke-direkt observerbara och det icke-

omedelbart förnimmelsebara, bortom det familjära och det självklara”[…] (Azarian 2017:12). 

Azarian hänvisar till sociologen Zygmunt Bauman, som skriver att sociologiskt tänkande är att 

tänka kontextuellt, ett betraktelsesätt som sätter det som ser ut som en individuell handling i en 

större social kontext. På så sätt handlar sociologin om att kontextualisera individens handlingar 

på ett systematiskt sätt. Azarian påpekar dock att det är en didaktisk utmaning att inkorporera 

detta tänkande hos studenter/elever. Detta menar han kan ha att göra med att det kan vara svårt 

för studenterna att gå från sin egen, vardagliga betraktelse av världen till att betrakta den på ett 

sociologiskt och vetenskapligt sätt. Här lyfter författaren fram exempel såsom rollspel, analys 

av film och analys av sina egna och andras livshistorier som ett sätt att utveckla studenternas 

sociologiska och strukturella tänkande (Azarian 2017:13-16).  

 

Även Fagerberg (2018) skriver att ett sätt att göra det sociologiska innehållet relevant, i det här 

fallet för gymnasieelever, handlar om att applicera sociologiska kunskaper på deras egen 

verklighet. Dock innebär det en ytterligare didaktisk utmaning, vilket är att lära ut strukturella 

perspektiv till eleverna. Författaren menar att det kan vara lättare att lyfta fram teorier på 

mikronivå eftersom dessa ligger närmre eleverna själva. Även Fagerberg ger exempel på hur 

läraren kan utveckla elevernas sociologiska kunskaper och tänkande. Han skriver bland annat 

att lärare kan arbeta med filmer och att musik kan användas för att skapa diskussioner om vad 

låttexten handlar om, och vidare relateras till det aktuella innehållet i undervisningen. En hjälp 

för att illustrera klassbegreppet och social rörlighet kan även vara att analysera litteratur 

(Fagerberg 2018:12). Sammanfattningsvis problematiserar dessa artiklar sociologins bredd på 

olika sätt, vilket kan ses som viktigt och relevant i relation till min studie. 

  

2.3 Läraren och läroplanen 
För att knyta an till syftet med min studie; att jämföra styrdokumentens skrivningar med lärares 

beskrivningar av det ämnesmässiga innehållet, kan forskning kring didaktik i relation till 

läroplaner ses som relevant för min studie. En läroplan är ett dokument där utbildningens mål 

och innehåll finns angivna. Lundgren (1989:21) menar att läroplanen styr och kontrollerar 

undervisningen vad gäller mål, innehåll och metod. Vidare är läroplansteori en samling teorier 

där utgångspunkten är att undersöka hur läroplanen kan förstås utifrån ett samhälls- och 

ideologiskt perspektiv där viss skolkunskap legitimeras medan annan skolkunskap inte gör det 

(Englund 2005:27). Englund (2005:27) menar därför att undervisningsinnehållet kommer till 

utifrån politiska motsättningar eller överväganden. Därför ska läroplanen förstås utifrån att den 

kommer till i en politisk och ideologisk kontext.  

 

På liknande sätt beskriver Hansén och Forsman (2014) att utformandet av läroplanen görs i ett 

omfattande mönster och i förhållande till politik, didaktik och administration. De menar att 

utformandet av läroplanen alltid skapas i en ideologisk kontext som också styr innehållet i 

läroplanen. Dock menar författarna att den formella läroplanen alltid är underordnad den 

praktiska delen av läroplanen och att den därför fortlöpande diskuteras i form av skolans mål, 

innehåll och sätt att arbeta på. Vidare skriver författarna att läroplanen tolkas olika beroende på 

sociala och kulturella kontexter. Författarna menar att ju högre upp man kommer i 

utbildningssystemet, desto mer utarmad blir den didaktiska dimensionen till förmån för den 

politiska. På det sättet menar författarna att ju närmre klassrummet vi kommer, desto närmre 

kommer vi den reella läroplanen, där olika didaktiska principer konkretiserar innehållet i 

läroplanen. Här blir lärarens roll tydlig eftersom läraren tolkar målen och realiserar dem 
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praktiskt i klassrummet. Därför menar dessa författare att politik och didaktik möts i 

klassrummet (Hansén & Forsman 2014:299-300).  

 

Linde (2006) beskriver att läroplanens transformeringsarena är läroplanens förmedlade 

innehåll. Detta kan till exempel vara läroböckers styrande inverkan, arbetsuppgifter samt 

ämnets tradition. Här betonar Linde att de som tolkar läroplanen, det vill säga lärarkåren, har 

stor betydelse för hur väl ett ämnes traditioner lever vidare, trots att dessa traditioner inte 

uttrycks i läroplanen. På det sättet har läraren mer eller mindre frihet att tolka läroplanen 

beroende på vilket ämne läraren undervisar i. Linde exemplifierar detta genom olikheter i 

lärares stoffurval beroende på om ämnet är starkt klassificerat och inramat eller inte. Till 

exempel är ett ämne som samhällskunskap svagt avgränsat och klassificerat, vilket gör att 

olikheter i lärares val av stoff blir större och lärarens egen repertoar får därmed ett större 

spelrum. På det sättet kan dessa lärare tolka samma föreskrivna läroplan olika. Linde (2006:55) 

menar också att lärares livshistoria, beläsenhet, yrkeserfarenhet och skolbildning återspeglas i 

deras stoffurval. Linde beskriver också läroplanens formulerings- och realiseringsarena. 

Formuleringsarenan handlar om hur läroplanen formuleras samt hur innehåll och 

organisationen av undervisningen uppkommer (Linde 2006:47). Inom formuleringsarenan 

behandlas hur principer, eller koder, bestämmer innehåll för ett ämne, vilket utförligare kommer 

redogöras för i studiens teoriavsnitt. Läroplanens realiseringsarena handlar om själva 

genomförandet av undervisningen genom till exempel kommunikation och aktivitet i 

klassrummet (Linde 2006:65). 

 

Ross behandlar läroplanen ur ett internationellt perspektiv. Författaren liknar läroplanen vid en 

social konstruktion där både individer och samhället i stort är med och återskapar innehållet i 

den (sociala) konstruktionen av läroplanen (2000:11). Till exempel menar författaren att 

läroplanen innehåller både formella och informella aktiviteter som skolan ska genomföra 

genom läroplanen. En formell aktivitet är det som faktiskt står nedskrivet i läroplanen, det som 

eleverna ska lära sig genom undervisning i skolan, medan det informella är det som finns i den 

dolda läroplanen, i det som inte skrivits ned. I den dolda läroplanen ryms antaganden om 

relationer och värderingar som skolan ska ha, till exempel kvaliteten på relationen mellan lärare 

och elev, oron för att alla elever inte får samma möjligheter samt hur skolan ser på sin uppgift 

att hantera och bemöta dessa faktorer. Författaren skriver att olika lärar-och undervisningsstilar 

är med och påverkar både läroplanen och det praktiska utfallet av läroplanen. Ross beskriver 

även hur läroplanen inte bör ses som en egen enhet utan att allt som hör till skolan, både det 

planerade och det som inte planerat, är en del av läroplanen och därför påverkar elevers lärande 

(2000:8-9). 

 

2.4 Ämneskonceptioner, inre och yttre ramfaktorer 
Lindmark (2013) undersöker i sin avhandling samhällskunskapslärare på gymnasiet och hur 

deras ämneskonceptioner förhåller sig till deras individuella bakgrund. Detta kan därför vara 

relevant kopplat till min studies andra och tredje frågeställning som är vilka syften med ämnet 

sociologi som de intervjuade sociologilärarna anger samt om de upplever att det finns andra 

faktorer som påverkar undervisningen i sociologiämnet. Med hjälp av begreppet 

ämneskonceptioner har Lindmark skapat olika idealtyper för samhällskunskapsärarnas olika 

ämnesförståelser och sätt att se på innehållet i sin undervisning. Dessa ämneskonceptioner är 

den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen, den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen, den samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen samt den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen (2013:65). I sin avhandling har Lindmark 

använt en så kallad metodtriangulering, vilket innebär att forskaren använt olika metoder och 

datamaterial som sedan kompletterar varandra i undersökningen. Till exempel används 
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inledningsvis både en kvantitativ och kvalitativ metod för att därigenom konstruera 

ämneskonceptionerna samt undersöka om det finns ett samband mellan lärarnas individuella 

bakgrund och ämneskonceptionen de ger uttryck för. Resultaten från delstudie ett har sedan 

legat till grund för valet av metod i delstudie två, där strukturerade intervjuer genomfördes med 

samhällskunskapslärarna för att undersöka om de individuella bakgrundsfaktorerna relaterar till 

lärarnas uttryckta ämneskonceptioner. Slutligen användes i delstudie tre en kvalitativ textanalys 

för att undersöka lärarnas prov och examinationer för att kontrollera hur lärarnas 

ämneskonceptioner uttrycks i den realiserade undervisningen (Lindmark 2013:40). Författaren 

beskriver också ramfaktorer som inre och yttre ramfaktorer. De inre ramfaktorerna menar 

Lindmark är de faktorer läraren bär med sig i form av klasstillhörighet, könstillhörighet, politisk 

åskådning, yrkeserfarenhet och ämneskombination som därigenom kommer påverka lärarens 

ämnesförståelse. De yttre ramfaktorerna benämner författaren som de faktorer som finns 

utanför de individuella lärarna. Dessa kan till exempel vara styrdokument, läroböcker och 

elevernas intresse (Lindmark 2013:73). Lindmark kommer bland annat fram till att ett 

samhällsvetenskapligt ämne som samhällskunskap, med Bernsteins terminologi, kan förstås 

som ett svagt avgränsat och inramat ämne. Detta kan dock problematiseras eftersom 

avhandlingen också visar att kodning, klassifikation och kontroll i ämnet samhällskunskap 

skiljer sig åt beroende på vilken ämneskonception som lärarna omfattar. Till exempel beskriver 

Lindmark hur den samhällsanalytiskt inriktade och den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen tydligast innefattar en svag kontroll eftersom eleverna har en relativt stor 

makt över innehåll och hur lektionerna ska se ut. Detta skiljer sig från de lärare med den fakta- 

och begreppsinriktade och den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen där dessa är starkare 

kontrollerade på grund av att innehållet i deras undervisning är mera specifikt. Exempelvis vill 

läraren i den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen att eleverna får kunskaper om 

ett visst innehåll. I den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen vill läraren att eleverna 

utvecklar specifika normer och värderingar (Lindmark 2013: 160-161). Vidare visar också 

avhandlingen att lärarna med längre yrkeserfarenhet börjar intressera sig mer för elevernas 

livsvärld, vilket gör att de förändrar sin syn på ämnet i förhållande till detta. Avhandlingen visar 

även att lärarnas upplevda klasstillhörighet, könstillhörighet, politiska åskådning, 

yrkeserfarenhet och ämneskombination, kan ha ett visst inflytande för lärarnas ämnesförståelse 

(Lindmark 2013:163).  

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Som övergripande 

analysram används Dahllöfs ramfaktorteori. Vidare kommer Lundgrens läroplanskoder, 

Englunds utbildningsfilosofiska strömningar samt Bernsteins begrepp att användas som 

analysverktyg i uppsatsen. Jag har valt begreppen läroplanskoder samt de utbildningsfilosofiska 

begreppen eftersom dessa kan fungera som ett redskap för att analysera Skolverkets 

underliggande budskap med ämnet. Samtidigt kan dessa begrepp fungera som analysverktyg 

för att nå ökad förståelse för lärares underliggande tankar och intentioner med ämnet sociologi. 

Vidare har jag valt ramfaktorteorin eftersom denna är tydligt kopplad till konkreta faktorer som 

påverkar lärarens undervisning och handlingsutrymme.  

 

3.1 Ramfaktorteorin 
Ramfaktorteorin studerar sambandet mellan ramar, processer och resultat. Dahllöf skrev under 

1960-talet fram arbetet Skoldifferentiering och undervisningsförlopp som blev en startpunkt för 

ett nytt sätt att tänka inom den pedagogiska forskningen. Dahllöf genomförde de första 

empiriskt inriktade läroplansteoretiska studierna i Sverige där han undersökte effekter av olika 

sammansättningar av klasser samt vilken påverkan detta fick på undervisningen. Rapporten 
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visade att utbildning och undervisning bedrivs inom vissa givna ramar. Ramfaktorteorin består 

av en till synes enkel tankemodell som innebär att om inte förutsättningen finns, kan inte heller 

handlingen utföras. Det grundläggande i teorin handlar om att förstå pedagogiska processer 

utifrån de villkor som råder (Lundgren 1994:5). Teorin handlar om att olika faktorer styr vad 

som är möjligt och inte möjligt att göra i undervisningen samtidigt som teorin synliggör den 

process som detta sker i. Således beskriver den vad som är möjligt och inte möjligt att göra i 

undervisningen utifrån de begränsningar som läraren har. Teorin behandlar hur dessa 

begränsningar, eller ramar, på det sättet formar undervisningen och därmed påverkar resultaten. 

Ramfaktorteorin beskriver hur lärarens frirum är begränsat. Exempel på ramfaktorer kan vara 

gruppstorlek och elevsammansättning, undervisningstid och lokaler (Linde 2006:52). Dessa 

påpekar även Lindström & Pennlert (2016) men de pekar också på att faktorer som 

närsamhällets och kulturers inflytande samt betygssystemet påverkar lärarnas frirum. 

Författarna menar att närsamhället speglas i klassrummet, vilket påverkar lärarens möjligheter 

och därför är ett viktigt redskap i den didaktiska analysen då läraren planerar och reflekterar 

över sin undervisning. Närsamhället kan speglas i klassrummet på olika sätt, till exempel kan 

en skola ligga i ett etniskt homogent medelklassområde eller i en förort med många etniska 

grupper. Det finns skolor där de flesta elever inte har svenska som modersmål medan andra 

skolor inte har elever med annan etnicitet. På det sättet kan klass, etnicitet och grad av social 

mobilitet ses som faktorer som speglas i klassrummet och därmed påverkar undervisningen. 

Dock menar författarna att det omgivande samhället även kan ses som en resurs i skolarbetet 

om läraren reflekterar över detta (2016:52). Lindström & Pennlert identifierar även elevers 

olika kulturella bakgrunder som en ramfaktor som påverkar undervisningen. Till exempel har 

varje elev sin egen historia och möter senare den lokala skolans kultur där även olika 

utbildningskulturer möts. Lindström & Pennlert menar att en del av lärarens didaktiska analys 

handlar om att försöka förstå olika kulturers koder och uttryck och hur kulturbärarna sedan 

tänker och värderar (2016:52). Betygssystemet och betyg påverkar elevers motivation i skolan 

och kan både sporra och hämma lusten att lära sig mer. Betygssystemet i gymnasieskolan är 

målstyrt, vilket gör att eleverna måste uppnå särskilda kunskapskrav för att få ett visst betyg. 

Detta påverkar därmed lärarens val av innehåll och metoder i undervisningen, men också 

elevernas syn på lärande. Pennlert & Lindström (2016:51) menar att ju fler och detaljerade 

betygskrav desto mer styrd blir läraren i sina didaktiska val, vilket påverkar lärares och elevers 

handlingsutrymme i skolan. Läraren måste till exempel genomgående i sin undervisning 

förhålla sig till betygsättning.  

 

3.2 Läroplanskoder 
Bakom formulerandet av varje läroplan finns en läroplanskod. En läroplanskod kan ses som 

grundläggande principer för val av metoder kring undervisning. Begreppet introducerades av 

Ulf P. Lundgren och kan förstås som sammanfattande principer för urval, organisation och 

förmedlingsform för skolans undervisning (Linde 2006:34). Den klassiska läroplanskoden 

poängterar bildning och handlar om att man vill förädla människan mot ett ideal. Ofta bygger 

dessa tankar på drömmar om en svunnen guldålder, där idealet uppnås genom 

självdisciplinerade studieflit. Den realistiska läroplanskodens utgångspunkt är en vetenskaplig 

förståelse av världen. Den moraliska läroplanskoden vill få fram en viss moral och lojalitet hos 

medborgarna. Nyttotänkandet är istället fokus i den rationella läroplanskoden där skolan ska 

förbereda för praktiska uppgifter. Den demokratiska läroplanskoden förespråkar elevernas 

kommunikativa frihet där de ska ha rätt att uttrycka sina åsikter. Linde skriver att ingen av 

läroplanskoderna totalt dominerar i västerländska skolor men att variationen och förskjutningen 

i dessa är relevant att analysera (Linde 2006:36). 
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I relation till ovanstående läroplanskoder beskriver Bernstein begreppen inramning (framing) 

och avgränsning (classification) som ett sätt att förklara olikheter mellan enskilda lärares 

upplägg i sin undervisning. Bernstein menar att i ämnen som genom inramning och avgränsning 

är starkt klassificerade och avgränsade, är lärare lika varandra i sin undervisning och den 

formulerade läroplanen har stort genomslag. I ämnen som är svagt klassificerade och inramade 

finns det istället stora olikheter mellan enskilda lärare. I dessa ämnen får lärarens personliga 

repertoar ett större utrymme vilket gör att undervisningen i dessa ämnen skiljer sig åt beroende 

på lärare. Detta hänger samman med ämnens olika legitimitet som just skolämnen. Till exempel 

är ämnen som matematik och moderna språk starkt avgränsade och klassificerade vilket gör att 

dessa ämnen också har en erkänd legitimitet som giltig kunskap att förmedla. Detta till skillnad 

från ämnen som samhällskunskap och den tidigare socialkunskapen, som inte är lika starkt 

avgränsade och klassificerade. Dessa ämnen får därför inte heller samma legitimitet som 

skolämnen vilket gör att läraren måste skapa strategier för att eleverna ska förstå ämnets 

legitimitet som skolämne. Där spelar lärarens repertoar in, vilket till exempel är att göra 

lektionerna intresseväckande genom att skapa intresse för teori genom en överskridande 

undervisning eller genom att skapa livliga diskussioner. Detta leder till att läroplanen styr 

stoffurvalet i olika grad beroende på ämne. I ämnen där lärare är lika varandra i stoffurvalet är 

det i högre grad läroplanen som styr. I ämnen där lärarnas stoffurval skiljer sig åt är det istället 

de faktorer som format lärarens repertoar som är styrande, såsom lärarens liv och hur denne har 

utbildat sig (Linde 2006:55-56).  

 

3.3 Utbildningsfilosofiska strömningar  
Olika utbildningsfilosofiska inriktningar fungerar som referensram för hur olika läroplaner, 

kunskapssyner och samhällssyner har växt fram genom historien och hur dessa har påverkat 

olika läroplaner. Dessa växlande strömningar bygger på olika antaganden om hur kunskap 

förvärvas och hur skolan ska bedrivas (Englund 2005:223). Nedan presenteras dessa fyra olika 

utbildningsfilosofiska strömningar utifrån Englund (2005).  

 

Essentialismen står för kunskap som förvärvas genom att läraren förmedlar vetenskapliga 

kunskaper där läraren kan ses som en expert. Progressivismen bygger på John Deweys tankar 

om att skolan ska vara praktiskt användbar samt att den ska innebära en medborgerlig bildning. 

Här står eleven i centrum där elevaktiva arbetssätt är centralt. Inom progressivismen används 

elevernas erfarenheter som kunskapsbakgrund där läraren fungerar som en handledare. Inom 

perennialismen står förmedlandet av ett kulturarv i centrum och bildning står i fokus. Läraren 

ska förmedla det historiska arvet och agera som förebild i moraliska frågor. I rekonstruktivismen 

står samhället i centrum och undervisningen fokuserar på olika samhällsproblem och olika 

handlingsalternativ. Läraren ses som en “kritisk vän” där undervisningen bygger på kritiskt 

tänkande och demokratisk fostran (Englund 2005:234-240) 

 

4. Metod 
 

4.1 Kvalitativ intervju 
I den här studien används kvalitativ intervju som metod. Centralt för denna forskningsmetod är 

en önskan att få fram information om informanternas egna tankar, känslor och erfarenheter. Ett 

övergripande mål för den kvalitativa forskningen är att nå förståelse för fenomen som rör 

personer och den sociala verklighet som personerna befinner sig i. En kvalitativ intervju är en 

forskningsmetod som kan användas som huvudmetod för att samla in kunskap men den kan 

också fungera som hjälpmetod för att komplettera annat forskningsmaterial (Dalen 2007:14-
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15). Eftersom denna studie undersöker lärares intentioner och upplevelser av sociologiämnet 

bedömdes den kvalitativa intervjun lämplig att använda i kombination med en kvalitativ 

textanalys av Skolverkets styrdokument. På det sättet kan metoderna ses som lämpliga utifrån 

studiens syfte, frågeställningar och material.  

 

4. 1.1 Kvalitativ textanalys  
Som komplement till den kvalitativa intervjun är en kvalitativ textanalys lämplig att använda 

eftersom delar av studiens material är baserat på text i form av Skolverkets ämnesplan för 

sociologi på gymnasieskolan. Den kvalitativa textanalysen är därför passande då skriftliga 

dokument och texter ska analyseras (Widén 2009:136). I den kvalitativa textanalysen delas 

tolkningen av materialet in i tolkning utifrån första, andra och tredje dimensionen. Metoden 

handlar om att läsa och analysera till exempel skrivna dokument, något som kommer användas 

i denna studie. Den kvalitativa textanalysen är av hermeneutisk karaktär där tolkning är i fokus. 

I tolkning av första dimensionen analyseras själva textförfattaren och man söker efter svar på 

frågor som rör vilka innebörder författaren har tillskrivit texten. I tolkning av den andra 

dimensionen riktas fokus mot textens innehåll och form. Till sist innebär tolkning av tredje 

dimensionen att analysera de innebörder som texten får utanför den kontext som texten är 

skriven i. Genom denna analys fokuserar man på textens betydelse i det omgivande samhället 

(Widén 2009:138). Widén skriver även att det är viktigt att forskaren gör klart för sig vilka av 

de tre dimensionerna som ska stå i förgrunden för analysen innan textanalysens början 

(2009:140). För den här uppsatsens syfte och frågeställningar kan därför analys av andra och 

tredje dimensionen ses som mest aktuell. 

 

4.1.2 Mailintervju som insamlingsmetod  
En mailintervju är ett alternativt tillvägagångssätt vid kvalitativa intervjuer. Detta skriver bland 

annat Kvale & Brinkmann (2014). De beskriver hur den datorstödda intervjun som kan utföras 

via e-post har fått en allt större spridning på senare år. Vidare skriver författarna att den 

kvalitativa mailintervjuns fördel är att den är självutskrivande på grund av att den skrivna texten 

i sig är ett medium som intervjupersonen och forskaren uttrycker sig igenom. Detta gör att 

materialet är klar för analys så fort den har skrivits ner (Kvale & Brinkmann 2014:190). På det 

sättet får man genom intervju via e-post informantens ord direkt och oredigerat, vilket kan ses 

som en fördel. Att göra intervjuer via e-post kan också ses som tidsbesparande eftersom 

forskaren och intervjupersonen slipper bestämma tid och söka upp varandra för ett fysiskt möte 

(Sveningsson et al. 2003:93). En annan fördel är att vissa intervjupersoner behärskar den 

skriftliga kommunikationen bättre än den muntliga samtidigt som de också får tid att reflektera 

över sina svar (Ryen 2004:199;197). Dock finns det nackdelar med att utföra mailintervjuer. 

Till exempel är intervjuer via e-post beroende av informantens förmåga att uttrycka sig i skrift 

och därför behöver både intervjuaren och intervjupersonen vara skickliga på att skriva 

(Sveningsson et al. 2003:92; Kvale & Brinkmann 2014:190). Det kan också finnas risk för 

missförstånd eftersom intervjuaren och intervjupersonen inte kan se varandra kroppsligen. 

Missförstånden kan till exempel bero på intervjuaren och intervjupersonen inte har tillgång till 

varandras ansiktsuttryck, mimik och tonfall, vilket kan skapa oklarheter kring hur budskapet 

ska tolkas (Sveningsson et al. 2003:94).  

 

4.1.3 Semistrukturerad intervju och intervjuguide  
Den här studien har utgått ifrån en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Detta innebär 

att informanterna själva har haft stor möjlighet att utforma sina svar. I inledningen av 

intervjuguiden fick intervjupersonerna ange namn, ålder, vilken skola de arbetar på, hur länge 
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de arbetat som lärare samt vilka ämnen de undervisar i. Informationen som jag fick utifrån detta 

ansåg jag som viktig för att kunna sätta svaren i en kontext. Intervjuguiden bestod av 14 frågor.   

 

4.1.4 Diskussion av metodval 
Att utföra en traditionell intervju hade också kunnat anses lämplig utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom tiden för denna studie var begränsad har jag istället valt att utföra 

intervjuerna via e-post då detta kan ses som tidsbesparande. Till exempel har jag på det sättet 

kunnat undvika långa transporter och jag har inte heller behövt synkronisera fysiska möten 

mellan mig och intervjupersonerna. Dock finns det problem med att informanterna kan ha en 

varierande förmåga att uttrycka sig skriftligt. Samtidigt kan det finnas samma problematik även 

med muntliga intervjuer ansikte mot ansikte (Ryen 2011:201). Att inte ses fysiskt kan därför 

också ha fördelar, till exempel får forskaren möjlighet till fler informanter och slipper problem 

med informanter som inte dyker upp till avtalad träff (Ryen 2011:198).  

 

4.2 Material och urval 
Studiens material består dels av Skolverkets ämnesplaner för gymnasiet i sociologi, dels av 

intervjuer med lärare i sociologi. Ämnesplanerna har hämtats från Skolverkets 

hemsida. Intervjuerna är utförda via e-post, vilket innebär att transkriberingarna är gjorda direkt 

då svaren skickats tillbaka. Intervjufrågorna med tillhörande bilaga (Bilaga 1) skickades totalt 

ut till 16 informanter varav fyra svarade på intervjufrågorna. Intervjufrågorna skickades ut vid 

ett ytterligare tillfälle till de informanter som inte svarade vid det första tillfället. Urvalet består 

av ett så kallat målinriktat urval vilket innebär att informanter valts ut utifrån att de varit 

relevanta för forskningsfrågan (Bryman 2011:434). Vidare har ett snöbollsurval använts för att 

få kontakt med fler informanter. Ett snöbollsurval innebär att forskaren letar upp informanter 

som är relevanta för studiens tema och via de tillfrågade informanterna letar sig fram till andra 

personer som forskaren tar med i urvalet. Detta har således skett i denna studie eftersom jag 

genom att få kontakt med några lärare även fick tips på andra lärare som kunde delta i studien. 

Snöbollsurvalet är lämpligt vid kvalitativ forskning eftersom generaliserbarheten inte är lika 

central i den kvalitativa forskningen som i den kvantitativa (Bryman 2011:197;434). 

 

4.3.1 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Materialet består dels av Skolverkets ämnesplaner för gymnasiet i sociologi, dels av intervjuer 

med lärare i sociologi. Ämnesplanerna har hämtats från Skolverkets hemsida och har sedan 

skrivits ut. Dessa har sedan analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys. Intervjuerna är 

utförda via e-post, vilket medfört att transkriberingarna är gjorda direkt då svaren skickats 

tillbaka. Dessa har sedan skrivits ut för att förenkla kodningsprocessen. I denna studie har 

intervjumaterialet klassificerats, kodats och tematiserats genom det Bryman (2011) kallar en 

tematisk analys. I en tematisk analys läggs tonvikt på vad som sägs och inte hur det sägs. Genom 

noggrann läsning har materialets teman och subteman uppkommit. Dessa har sedan organiserats 

i olika kärnteman och ställts upp i en matris för att på det sättet göra studiens teman mer 

överskådliga. Några av dessa teman är till exempel lärarens frihet, elevernas livsvärld, 

läromedel och lärarens yrkeserfarenhet. De teman som var mest återkommande i materialet 

slogs sedan ihop och sammanställdes. Detta tillvägagångssätt kallas framework och utgör på 

det sättet ett ramverk för den tematiska analysen av kvalitativa data. Framework blir ett sätt att 

hantera teman och data. Jag har genomgående i bearbetningen av intervjumaterialet använt de 

faktorer som kännetecknar den tematiska analysen enligt Bryman. Dessa är att jag varit öppen 

för teman som återkommer gång på gång, lokala uttryck, hur deltagarna återger sina tankar i 

termer av metaforer, hur olika teman förändras i utskrifterna, språkliga kopplingar till exempel 

användandet av “på grund av”, reflektion över vad som inte finns med i datamängden till 
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exempel vad intervjupersonerna inte tar med i sina svar samt likheter och skillnader i 

intervjupersonernas svar på en specifik fråga (Bryman 2011:528-529). Valet av teman har också 

gjorts med uppsatsens frågeställningar i åtanke. De citat som presenteras i studiens resultat är 

till för att exemplifiera några av de teman som uppkommit ur materialet.  

 

4.3.2 Kvalitetskontroll 
Bryman beskriver alternativa sätt för att anpassa validiteten och reliabiliteten till kvalitativ 

forskning. Dessa begrepp menar han kan överföras till två andra kriterier, vilka är tillförlitlighet 

och äkthet. Jag har genomgående i denna undersökning reflekterat över dessa kriterier och 

försökt anpassa dem till min studie. Tillförlitligheten består av fyra olika delkriterier. Dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 

2011:353-357). Trovärdighet i studien kan liknas vid den interna validiteten i kvantitativa 

studier och innebär att forskaren beskriver den sociala verkligheten på ett så tydligt sätt som 

möjligt. I den här studien har jag genom dess kvalitativa karaktär kunnat revidera mina 

frågeställningar under studiens gång för att på det sättet kunna upprätthålla en god validitet. 

Bryman beskriver att överförbarhet motsvarar den externa validiteten genom vilken forskaren 

bör ge så täta beskrivningar och en så fyllig redogörelse av materialet som möjligt. Genom detta 

kan andra personer avgöra hur pass överförbara resultaten är till andra miljöer och kontexter. I 

min studie avser jag att i den mån det är möjligt skriva fram täta beskrivningar för att på det 

sättet kunna stärka överförbarheten till andra kontexter, till exempel andra skolämnen. En 

studies pålitlighet består av att forskaren säkerställt att det gjorts en fullständig och komplett 

redogörelse över alla faser i forskningsprocessen, vilket kan liknas vid reliabilitet i kvantitativa 

studier. Detta har jag försökt säkerställa genom att genomgående i studien visa transparens och 

redovisa studiens alla faser i den mån det är möjligt. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär 

att forskaren inte låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet och 

slutsatserna av studien. Jag har genomgående under arbetet med studien varit öppen för nya 

teorier. Samtidigt har jag i viss mån haft teoretiska ingångar i materialet från början då jag ansett 

dessa som lämpliga för studiens analys. Till sist betyder äkthetskriteriet att forskaren reflekterat 

över om studien ger en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i gruppen som har 

studerats. Detta har främst gjorts genom reflektioner i kodnings-och analysarbetet men också i 

studiens diskussionsavsnitt då studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning.  

 

4.3.3 Etiska överväganden 
I den här studien har jag följt Brymans etiska principer (2011:31-137). Dessa har jag försökt 

förhålla mig till genomgående under hela uppsatsen. I bilaga 1: Information till 

intervjupersoner, anges den information som informanterna fick ta del av innan sitt deltagande 

i studien. Inledningsvis informerades informanterna om att deltagande i studien är frivilligt, 

vilket Bryman benämner som samtyckeskravet. För det andra informerades deltagarna om 

studiens syfte samt att de närsomhelst hade rätt att avbryta sin medverkan i studien, vilket 

Bryman benämner som informationskravet. För det tredje handlar konfidentialitetskravet om 

att uppgifter om informanterna ska behandlas konfidentiellt, vilket betyder att deras identitet 

inte ska kunna spåras samt att uppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt så att ingen 

utomstående ska kunna få tillgång till det. Eftersom mitt material lagras elektroniskt på min 

mail har jag reflekterat över svårigheten att hålla materialet konfidentiellt. Jag har därför valt 

att skriva ut intervjuerna när jag fått dem och sedan raderat intervjusvaren från min e-post. Detta 

har jag gjort eftersom jag ansett att jag lättare kan förvara materialet på ett säkert sätt på en 

fysisk plats än elektroniskt. I studiens resultat och analys används fingerade namn på 

informanterna samt skolorna som lärarna arbetar på. Detta för att skydda informanternas 

identitet.  
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5. Resultat och analys 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om sociologiämnet på gymnasieskolan samt 

jämföra styrdokumentens skrivningar med lärares beskrivningar av det ämnesmässiga 

innehållet. Analysen och resultaten kommer att presenteras utifrån de teman som framkommit 

i materialet samt studiens frågeställningar. Jag har valt att inledningsvis presentera 

ämnesplanen i Sociologi. Rubrikerna som används är ämnesplanens egna rubriker för att 

underlätta läsarens förståelse av ämnesplanen. De fetmarkerade orden under rubriken 

Kunskapskrav är till för att tydliggöra för läsaren. Därefter presenteras en analys och diskussion 

av Skolverkets skrivningar utifrån Lundgrens läroplanskoder samt Englunds 

utbildningsfilosofiska strömningar. 

 

Ämne - Sociologi 

Sociologiämnet ska behandla sociala sammanhang och relationen mellan människan och 

samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå (se bilaga 3).  

  

Ämnets syfte 

Sociologiämnets syfte är att ge eleverna kunskaper och möjligheter att diskutera och reflektera 

över olika samhällsförhållanden och hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer 

och identiteter samt även ges möjligheter att utveckla kunskaper om olika teorier som finns om 

detta (se bilaga 3). Undervisning i ämnet sociologi ska ge eleverna möjlighet att “utveckla 

kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och sociala processer med 

utgångspunkt i såväl samhällsförändringar som människors möten i vardagen” (se bilaga 3).  

 

Ett kritiskt förhållningssätt, vilket omfattar förmåga att söka, strukturera, värdera och använda 

information från olika källor och dra slutsatser utifrån det, ingår också i ämnets syfte. I detta 

ingår även att eleverna ska reflektera över och diskutera ämnesinnehållet samt egna och andras 

attityder (se bilaga 3). 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda metoder för insamling av information, 

till exempel intervjuer, enkäter och observationer. Eleverna ska också få använda metoder för 

bearbetning av information, till exempel statistik och textanalyser. Genom fältstudier ska 

eleverna ges möjlighet att få inblick i sociala sammanhang och i människors olika 

levnadsmiljöer (se bilaga 3). 

 

Ämnets syfte enligt ämnesplanen i sociologi är att eleven ska utveckla kunskaper om hur 

människor och samhället formar varandra utifrån olika teorier samtidigt som de ska utveckla 

förmåga att använda sociologiska begrepp och teorier. Vidare ska de nå kunskap i att kritiskt 

samla in, bearbeta och använda information från olika källor samt kunna använda och bearbeta 

informationen. Eleven ska få förutsättningar för att utveckla förmåga att diskutera samhällets 

attityder samt egna och andras attityder och värdera dessa. De ska också utveckla sin förmåga 

att problematisera kulturmöten och sociala processer (se bilaga 3).   

 

Kurser i ämnet 

I ämnet Sociologi ingår tre kurser: Sociologi 100 poäng, Etnicitet och kulturmöten 100 poäng 

samt Ungdomskulturer 100 poäng. Sociologi 100 poäng innefattar grundläggande kunskaper i 

ämnet sociologi. Kursen sociologi omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. 

 

Centralt innehåll 

Under rubriken centralt innehåll står det att undervisning i kursen ska behandla sju olika 

punkter. Undervisningen ska innehålla skapandet av samhällen, kulturer, identiteter sociala 
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processer och socialisation. Detta ska behandlas utifrån ett strukturellt perspektiv där klass, 

genus, etnicitet, kultur och religion är utgångspunkter i detta innehåll. Vidare ska 

undervisningen fokusera på sociala normer och kategoriseringar av människor samt innebörden 

av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering. Detta utifrån ett ett 

diskrimineringsperspektiv, jämställdhetsperspektiv och likabehandlingsperspektiv. I elevernas 

undervisning ska det även finnas möjlighet att träna på metoder för att kritiskt bearbeta 

information såsom källkritik. Aktuella sociala frågor ska även uppmärksammas.   

 

Kunskapskrav 

Efter att ha uppnått kunskapskraven och de centrala målen ska elevernas prestationer och 

utveckling betygsättas enligt betygsskalan E-A. För betyget E förväntas eleverna kunna 

följande: 

[...] översiktligt redogöra för olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och 

normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt 

för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I 

beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, 

teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt 

värderar den med enkla omdömen. 

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. 

I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för 

andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala 

processer (se bilaga 4). 

Betyget D uppnås genom att samtliga kunskapskrav för betyget E och till övervägande 

del för betyget C är uppfyllda. 

Betyget C uppnås på samma sätt som för betyget E men för detta betyg krävs att eleven 

på ett utförligt och välgrundat sätt uppfyller kriterierna, till exempel att eleven i 

beskrivningar och redogörelser använder “centrala begrepp, teorier och modeller [...] 

med viss säkerhet samt drar välgrundade slutsatser” (se bilaga 4). 

För betyget B krävs att samtliga kunskapskrav för betyget C och del övervägande del 

för betyget A är uppfyllda.  

Betyget A uppnås genom samma kriterier som föregående betyg men skillnaden är att 

eleven måste uppfylla dessa kriterier på ett “[...] utförligt och nyanserat [...]” sätt (se 

bilaga 4). Till exempel ska eleven med säkerhet kunna använda centrala begrepp, 

teorier och modeller samt kunna utföra komplexa analyser med välgrundade och 

nyanserade reflektioner (se bilaga 4).  
 

3.1 Textanalys utifrån andra och tredje dimensionen av Skolverkets skrivningar 
Jag kommer nedan att diskutera och analysera sociologins ämnesplan utifrån textanalys av 

andra och tredje dimensionen, Lundgrens läroplanskoder samt Englunds utbildningsfilosofiska 

strömningar. I den kvalitativa textanalysen delas tolkningen av materialet in i tolkning utifrån 

första, andra och tredje dimensionen. För den här studiens syfte och frågeställningar kan analys 

av andra och tredje dimensionen ses som mest aktuell. Tolkning av andra dimensionen innebär 

att fokus riktas mot textens innehåll och form. Tolkning av tredje dimensionen innebär att 

analysera textens betydelse i det omgivande samhället.  

 

3.2 Den vetenskapligt demokratiska och moraliska läroplanskoden     
Ämnesplanen i sociologi är textdokument skrivna av Skolverket. Dessa dokument är skrivna 

på uppdrag av Regeringen och kan därför tolkas som politiskt skrivna dokument. Dokumenten 
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har påverkats av verksamma lärare och forskare som varit med och skapat och formulerat 

ämnesplanerna. Ämnesplanen är konstruerad för ett skolsammanhang och är grundläggande för 

undervisningen i skolan eftersom lärarens uppgift är att tolka och använda ämnesplanens 

innehåll i sin undervisning. Till exempel menar Englund att undervisningsinnehållet kommer 

till utifrån politiska motsättningar eller överväganden (2005:27). Därför ska ämnesplanen 

förstås utifrån att den kommer till i en politisk och ideologisk kontext.  

 

I ämnesplanen beskrivs inledningsvis att sociologiämnet ska ge eleverna kunskaper att 

diskutera och reflektera över olika samhällsförhållanden utifrån olika kulturer och identiteter 

(se bilaga 3). Detta kan förklaras med den moraliska läroplanskoden som innebär att få fram en 

viss moral och lojalitet hos medborgarna. Till exempel fokuserar denna läroplanskod på 

medborgerlig bildning där elevernas erfarenheter används som kunskapsbakgrund. Vidare ska 

de ges möjlighet att “utveckla kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och 

sociala processer med utgångspunkt i såväl samhällsförändringar som människors möten i 

vardagen” (se bilaga 3). Detta kan exemplifiera den moraliska läroplanskoden.  

 

Därefter beskriver ämnesplanen att undervisning i sociologi ska ge eleverna möjlighet att: 

“utveckla ett kritiskt förhållningssätt, vilket omfattar förmåga att söka, strukturera, värdera och 

använda information från olika källor och dra slutsatser utifrån det. Det innebär också att 

reflektera över och diskutera ämnesinnehållet samt egna och andras handlingar och attityder” 

(se bilaga 3). Detta kan tolkas utifrån den demokratiska läroplanskoden, som förespråkar 

elevernas kommunikativa frihet där de ska ha rätt att uttrycka sina åsikter. Detta genom att de 

till exempel ska få möjlighet att diskutera sociala frågor och bemöta både egna och andras 

tankar och handlingar samt ha rätt att uttrycka dessa. Vidare kan förmågan att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt och att eleverna ska utveckla sin förmåga till källkritik, förstås utifrån 

den utbildningsfilosofiska rekontruktivismen. I denna strömning står samhället i centrum där 

undervisningen bygger på kritiskt tänkande och demokratisk fostran, till exempel genom att 

undervisningen fokuserar på olika samhällsproblem och handlingsalternativ.  

Vidare uttrycks att sociologiundervisningen ska ge eleverna möjlighet att “använda metoder för 

insamling av information, till exempel intervjuer, enkäter och observationer. De ska också få 

använda metoder för bearbetning av information, till exempel statistik och textanalyser. Genom 

fältstudier ska eleverna ges möjlighet att få inblick i sociala sammanhang och i människors 

olika levnadsmiljöer” (se bilaga 3). Detta kan tolkas med hjälp av den realistiska 

läroplanskoden. I denna kod är utgångspunkten en vetenskaplig förståelse av världen. Att 

eleverna ska få möjlighet att använda vetenskapliga metoder för insamling av information, till 

exempel genom statistik och textanalyser, kan förstås utifrån att eleverna ska utveckla sina 

kunskaper genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Samtidigt kan den essentialistiska 

strömningen också fogas in i detta. Till exempel genom tanken att kunskap förvärvas genom 

att läraren förmedlar vetenskapliga kunskaper. Det kan också tänkas att det finns ett visst mått 

av moralisk läroplanskod även i detta stycke. Till exempel genom att det är elevaktiva och 

undersökande arbetssätt som är i fokus där eleverna också når kunskap genom att få en inblick 

i olika sociala miljöer. Sammanfattningsvis kan därför ämnesplanens syfte tolkas utifrån en 

vetenskapligt demokratisk läroplanskod som pendlar mellan det demokratiska, moraliska och 

vetenskapliga i ämnets syfte.  

 

3.2 Presentation av intervjupersoner 
Nedan presenteras de fyra sociologilärare som intervjuats i den här studien. Namnen är 

fingerade. Samtliga av de intervjuade lärarna undervisar även i fler ämnen än sociologi, vilket 

framgår av tabellen nedan.  
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Namn  Ålder Antal år som 

lärare 

Andra undervisningsämnen 

Anna 38 7 år Svenska som andraspråk, Svenska, Historia 

Camilla 42 1,5 år Samhällskunskap, Historia 

Pia 48 11 år Specialpedagogik, Socialt arbete, Etik och människans 

livsvillkor 

Gunnar  45 4 år Svenska, samhällskunskap 

 

 

3.3 Att förstå sociologisk teori  
Hur beskriver lärarna syftet med sociologiämnet? Det som framkommer återkommande i 

intervjusvaren är att lärarna vill att eleverna ska förstå de sociologiska teorierna. Dock skiljer 

sig lärarna åt när det gäller på vilket sätt de vill få eleverna att förstå sociologisk teori. 

Inledningsvis beskriver Gunnar det så här:  

 
I sociologiämnet är det ganska lätt att hitta ämnen som berör deras livsvärld. 

Det är en av anledningarna till att sociologi är världens bästa och roligaste 

ämne på gymnasiet. Mycket av det som är relevant för eleverna och deras 

vardag och livsvärld är sådant som berörs och behandlas av sociologiämnet. 

Ämnen som identitet, klass, genus, kultur, kriminologi etcetera behandlas på 

såväl individnivå som gruppnivå. Varför vi gör som vi gör och varför vi kan 

vara så olika men ändå så oupplösligt lika och förenade med varandra, är 

frågor som kan engagera vilken gymnasieelev som helst (nästan). Okej. 

Eleverna kanske inte sprudlar av entusiasm, men ämnet brukar inte så ofta 

ifrågasättas av eleverna med formuleringar som ”varför ska vi lära oss detta” 

och liknande. Det är en bra utgångspunkt. 

 

Ovanstående citat kan förklara en progressivistisk kunskapssyn hos läraren där elevernas egna 

erfarenheter används som kunskapsbakgrund. Samtidigt har läraren ett rekonstruktivistiskt 

synsätt där Gunnar vill lyfta fram samhällsproblem och olika handlingsalternativ. Citatet är 

även intressant i ljuset av den ämnesdidaktiska relationen mellan läroplan och undervisning. 

Bronäs & Runebou skriver att läroplan och kursplan ger läraren en riktning och ett innehåll för 

sin undervisning men att läraren måste ha ett didaktiskt förhållningssätt till läroplanen för att 

kunna omvandla innehållet i klassrummet (2010:30). Citatet ovan kan därför tolkas utifrån detta 

eftersom Gunnar genom att försöka hitta ämnen som berör elevernas livsvärld kopplat till 

sociologiämnet kan tänkas skapa detta förhållningssätt. Vidare kan följande citat exemplifiera 

detta då Gunnar beskriver hur han väljer att lägga upp sina lektioner kopplat till sociologiämnets 

innehåll:  

 
Som exempel på hur jag försöker knyta innehåll till deras livsvärld kan man 

ta materialvalet som exempel. För att studera samtal mellan till exempel män 

och kvinnor kan också intervjuer från tv/radio/poddar fungera lika fint som till 

exempel att tjuvlyssna på bussen. Att då lyssna på en intervju där en ledande 

man inom ridsporten (eleverna går på ridgymnasium) intervjuas av en kvinnlig 

journalist, kan vara ett sätt att väcka deras intresse.  
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Även ovanstående citat kan tolkas utifrån ett progressivistiskt synsätt där Gunnar använder 

elevernas kunskapsbakgrund som ett sätt att skapa lärande. Citatet kan också tolkas som att 

Gunnar använder elevernas egen livsvärld och deras intressen som ett sätt att göra ämnet 

intressant och legitimt som skolämne för eleverna. Enligt Linde får vissa ämnen inte samma 

legitimitet som skolämnen vilket medför att läraren måste skapa strategier för att eleverna ska 

förstå ämnets legitimitet. Linde menar därför att lärarens repertoar spelar en viktig roll där ett 

sätt att skapa legitimitet är att göra lektionerna intresseväckande genom exempelvis livliga 

diskussioner (Linde 2006:55-56). Detta kan förklara att Gunnars repertoar skapar en legitimitet 

av sociologin som skolämne eftersom Gunnar genom sitt sätt att försöka anpassa 

undervisningsinnehållet efter elevernas intressen och kunskapsbakgrund inom ridsporten. 

Vidare beskriver även Pia hur hon fokuserar på att koppla sociologiska teorier till elevernas 

egen vardag:  

 
Jag kör mycket basic och försöker hela tiden koppla ihop till praktiska 

företeelser eller exempel från elevernas verkliga liv. Allt som är teoretiskt 

besvärligt sker under lektionstid, då inte alla har förmåga eller möjlighet till 

stöd hemifrån. Jag försöker att göra så mycket praktiska inslag/uppdrag, 

studiebesök och fältstudier som möjligt.  

 

Även Pias citat kan kopplas till en kunskapssyn grundad i progressivismen. Dock betonar Pia 

på ett tydligare sätt än Gunnar sociologins praktiska användbarhet. Pia fokuserar mer på 

elevaktiva arbetssätt och beskriver hur det är viktigt för henne att koppla kunskapen till praktisk 

undervisning som till exempel att eleverna får göra egna fältstudier eller andra praktiska 

uppdrag. Pia beskriver också hur det är viktigt att koppla undervisningen till elevernas 

erfarenheter och vardag. Vidare beskriver Anna hur hon inleder varje termin med att eleverna 

får önska intresseområden vilket kan tolkas som ett progressivistiskt förhållningssätt till 

lärande: 

 
Jag börjar varje termin med en enkät där eleverna får fylla i vad de är 

intresserade av och så försöker jag anpassa efter gruppens önskemål så mycket 

som möjligt.  

 

Ett svar som stack ut var Camillas. Hon är också den som arbetat kortast tid som lärare. I hennes 

svar tydliggjordes en mindre repertoar som till största del bestod av den kunskap som hon fått 

på universitetet och som hon nu i sin undervisning försökte förmedla. Camilla beskrev att 

eleverna inte alltid förstår ämnet och hon menade att eleverna har svårt att koppla vissa teorier 

till verkligheten. Camilla beskriver följande: 

 
Jag måste förklara väldigt tydligt liksom på förskolenivå vad det handlar om och varför. På 

universitet har jag haft kurser om olika samhällsteorier som förknippas med sociologi. Jag 

försöker ibland hålla samma nivå på min undervisning som inte blir så lyckad på grund av 

elevernas kunskapsnivå.  

 

Camilla beskriver svårigheter med att förmedla sina kunskaper till eleverna. Det kan tolkas som 

att hon har en mer essentialistisk syn på kunskap, en kunskap som förvärvas genom att läraren 

förmedlar vetenskapliga kunskaper där hon som lärare ses som expert. 

I Camillas citat framgår de didaktiska svårigheterna med att förmedla sin kunskap till eleverna 

är också intressant i ljuset av klassificering och inramning. Linde påpekar hur olikheter i lärares 

stoffurval påverkas av om ämnet är starkt avgränsat och klassificerat eller inte. I ett svagt 

avgränsat ämne får lärarens repertoar större utrymme. Linde menar också lärares 
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yrkeserfarenhet och beläsenhet kan återspeglas i stoffurvalet (2006:55). Så här beskriver 

Camilla hur hon väljer att lägga upp sina lektioner kopplat till sociologiämnets innehåll:  

 
Jag utgår alltid från kapitlet vi har i boken. Eftersom mitt lektionspass är 2,5 

timmar långt försöker jag variera lektionen med en del förklaringar på aktuella 

begrepp, skriver olika exempel på tavlan, håller diskussioner med klassen, 

eleverna läser högt och sammanfattar varje stycke. Resten av tiden ägnar vi åt 

att besvara på frågorna i boken. 

 

Sammanfattningsvis kan alltså Camillas redogörelse av ett typiskt lektionsupplägg vara 

intressant i relation till Gunnars, Pias och Annas beskrivningar av sin undervisning. Till 

exempel försöker både Gunnar, Pia och Anna utgå från elevernas intressen och vardag då de 

planerar sin undervisning. Camilla beskriver istället hur hon alltid utgår från kapitlet i läroboken 

men att hon försöker variera lektionen genom att till exempel hålla diskussioner med klassen 

och förklara begrepp på tavlan. Hennes sätt att beskriva en typisk lektion skiljer sig åt från 

Gunnar, Pia och Annas redogörelser. Detta kan tolkas som att Camilla, på grund av hennes 

korta tid som lärare, har en mindre repertoar än Gunnar, Pia och Anna eftersom de har en större 

yrkeserfarenhet och har arbetat längre tid som lärare. Camillas korta tid i yrket kan därför göra 

att hon känner sig mer bunden till ett visst stoff kopplat till en lärobok och den kunskap som 

hon lärt sig på universitetet. Likt Linde skriver är ämnen som är svagt avgränsade och 

klassificerade och där lärarnas stoffurval skiljer sig åt, istället lärarens repertoar som är styrande 

vilket intervjusvaren representerar. På det sättet styr läroplanen stoffurvalet i olika grad 

beroende på ämne (Linde 2006:55-56). I relation till detta kommer därför sociologilärarnas 

förhållningssätt till ämnesplanen att redovisas i nästkommande avsnitt.  

 

3.4 Sociologilärarna och ämnesplanen 
Upplever sociologilärarna att det finns andra faktorer som påverkar sociologiämnet? I 

intervjusvaren från samtliga lärare framkommer att de utgår från ämnesplanen och de centrala 

innehållet när de planerar sin undervisning. Det framkommer också i intervjusvaren att två av 

lärarna, som även undervisar i ämnet svenska, ser fördelar med sociologins ämnesplan jämfört 

med ämnesplanerna i deras övriga undervisningsämnen. Till exempel tolkar Gunnar 

ämnesplanen i sociologi som mer öppen än ämnesplanerna i hans andra undervisningsämnen 

svenska och samhällskunskap:   

 
Sociologi är ett ämne där det centrala innehållet är ganska väl avvägt i relation 

till antalet poäng. Här ges chans till fördjupning. Man behöver inte hasta 

igenom innehållet, som man måste göra i de kurser som siktar på bredd, till 

exempel samhällskunskap 1, eller svenska 1. Dessutom är formuleringarna i 

ämnesplanen så pass öppna att man som lärare är mycket fri att själv utforma 

innehållet. Det ger läraren mycket frihet att vara kreativ och låta intresse och 

till exempel ämnen aktuella för dagen påverka innehållet. 

 

Ovanstående citat kan tolkas utifrån Dahllöfs ramfaktorteori. Till exempel skriver Lindström & 

Pennlert att eftersom betygssystemet i gymnasieskolan är målstyrt, måste eleverna uppnå vissa 

kunskapskrav för att få ett visst betyg. Detta påverkar därför lärarens val av innehåll och 

metoder i undervisningen, men också elevernas syn på lärande. Pennlert & Lindström (2016:51) 

menar att ju fler och detaljerade betygskrav desto mer styrd blir läraren i sina didaktiska val, 

vilket påverkar lärares och elevers handlingsutrymme i skolan. Läraren måste till exempel 

genomgående i sin undervisning förhålla sig till betygsättning. Författarnas beskrivning kan 

därför appliceras på Gunnars citat. I citatet framkommer att Gunnar utifrån sociologins 

ämnesplan känner sig mer fri att utforma innehållet på ett kreativt och spontant sätt jämfört med 
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hans andra undervisningsämnen. Detta på grund av att Gunnar menar att det centrala innehållet 

är väl avvägt i förhållande till antal poäng för kursen. Dessutom beskriver han att det centrala 

innehållet är formulerat på ett öppet sätt vilket möjliggör att Gunnar kan ha ett större 

handlingsutrymme. Det är också lättare för Gunnar att fördjupa innehållet i undervisningen 

eftersom det centrala innehållet är avvägt i relation till antalet poäng på ett sätt som läraren 

anser är rimligt. Även Anna beskriver hur hon i sociologiämnet har möjlighet att fördjupa 

innehållet och därmed öka elevernas möjlighet att nå högre betyg:  

 
Det finns goda möjligheter att ge eleverna möjlighet att nå högre betyg 

eftersom samma kriterier testas flera gånger. Till skillnad från i svenskan där 

vissa kriterier bara kan testas en eller två gånger under ett läsår eftersom det 

är så många olika moment som ska in.  

 

Annas citat liknar Gunnars resonemang eftersom även Anna menar att sociologins ämnesplan 

ger möjlighet för läraren att testa kunskapskrav flera gånger. Detta till skillnad mot hennes 

andra undervisningsämne svenska. Då läraren genomgående i sin undervisning måste förhålla 

sig till betygssättning blir Annas citat intressant eftersom det även i Annas svar framkommer 

att möjligheten att testa kunskapskrav flera gånger ger möjlighet för större frihet och spontanitet 

jämfört med hennes andra undervisningsämne svenska.  

 

3.5 Gruppens betydelse för undervisningen 
Upplever sociologilärarna att det finns andra faktorer som påverkar sociologiämnet? Det 

framkommer i de intervjuade lärarnas svar att gruppen är avgörande och påverkar vilken typ av 

sociologiundervisning som lärarna kan bedriva. Anna, som undervisar på ett 

studieförberedande program, försöker anpassa undervisningen utifrån att eleverna ska läsa 

vidare på universitetet och vad de kan tänkas ha användning för i sina framtida yrkesliv. Dock 

framkommer det i Annas svar att undervisningen och innehållet i hög grad påverkas av gruppen 

hon undervisar och om det är i en så kallad programfördjupning eller i ett individuellt val som 

hon undervisar dem:  

 
Allting beror på om jag har ämnet som individuellt val eller som 

programfördjupning där jag undervisar alla tre sociologikurser. Jag utgår 

också från den grupp som jag har och deras intressen, nivåer. Förra året hade 

jag exempelvis en mindre grupp (20 elever) varav i princip alla var 

högpresterande, i programfördjupning. Då kunde jag plocka fram texter från 

universitetet och en annan typ av material jämfört med de år då jag exempelvis 

har många som under föregående läsår precis klarat sig. Det beror också på 

hur många elever jag har som har svenska som andraspråk eftersom jag 

försöker se till att verkligen förklara teorier och begrepp på flera olika sätt så 

att alla elever ska ha möjlighet att förstå. Allt detta är dock 

enklare när jag har mer tid med eleverna (när jag har de i programfördjupning) 

än när jag har dem i individuellt val. I individuellt val kommer de från många 

olika klasser och program och det tar längre tid att lära känna dem eftersom vi 

inte träffas lika ofta. Det brukar också 

vara lite svårare att anpassa efter gruppen eftersom den tenderar att vara mer 

spretig. 

 

Vidare beskriver Anna också följande utmaning med att undervisa olika grupper:  

 
En utmaning är att många elever sitter i klassrummen med olika typer av 

bagage och när man exempelvis pratar om utsatthet för sexuellt våld eller 
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migration så vet man att det kommer att finnas de som sitter med egna 

erfarenheter av det och att då ha vettiga genomgångar och diskussioner som 

inte river upp allt för mycket sår är en definitiv utmaning. 

 

Ovanstående citat kan tolkas utifrån ramfaktorteorin. Till exempel kan elevsammansättning 

vara en ramfaktor som påverkar undervisningen. Anna beskriver hur undervisningen försvåras 

av grupper som har sociologi som individuellt val. I dessa grupper tar det längre tid att lära 

känna eleverna samt att eleverna kommer från olika klasser och program, vilket gör gruppen 

mer heterogen och detta gör det svårare för läraren att anpassa undervisningen. Samtidigt 

beskriver Anna hur en homogen grupp med enbart högpresterande elever underlättade hennes 

anpassning av innehållet eftersom det dels var en mindre grupp, dels att i stort sett alla elever 

presterade på ungefär samma nivå. Annas citat kan också förklaras med hjälp av ramfaktorerna 

närsamhällets och kulturers inflytande. Till exempel menar Lindström & Pennlert (2016:52) att 

närsamhället speglas i klassrummet, vilket påverkar lärarens möjligheter och därför är ett viktigt 

redskap i den didaktiska analysen då läraren planerar och reflekterar över sin undervisning. 

Närsamhället kan speglas i klassrummet på olika sätt. I Annas citat beskriver hon till exempel 

att en del elever har ett annat modersmål än svenska, vilket gör att hon måste anpassa 

undervisningen så att även dessa elever ska kunna ta till sig undervisningen. Denna beskrivning 

från läraren Anna visar därför hur bland annat etnicitet speglas i klassrummet och påverkar 

undervisningen. Anna beskriver också hur vissa elever sitter med vad hon kallar ett bagage, 

något som påverkar sättet hon kan undervisa. Till exempel beskriver hon hur det blir svårare att 

ha vissa genomgångar och diskussioner då elever bär på personliga erfarenheter som kan 

påverka dem negativt. Lindström & Pennlert identifierar elevers olika kulturella bakgrunder 

som en ramfaktor som påverkar undervisningen. Till exempel har varje elev sin egen historia 

och möter senare den lokala skolans kultur där även olika utbildningskulturer möts. Författarna 

menar att en del av lärarens didaktiska analys handlar om att försöka förstå olika kulturers koder 

och uttryck och hur kulturbärarna sedan tänker och värderar (2016:52). Samtidigt skriver 

Lindström & Pennlert (2016:52) att en lärare som reflekterar över det omgivande samhället och 

gruppens erfarenheter i sin undervisning skapar en tillgång för skolarbetet. Detta kan därför ses 

som centralt i ljuset av Annas resonemang. Även i Gunnars intervjusvar framkommer gruppens 

betydelse för undervisningen: 

 
Elevgruppen är helt avgörande. Det är elevernas förkunskaper som sätter 

ribban för vilken undervisning man kan bedriva. Det som fungerar i en klass, 

fungerar inte i en annan. Finns det många läsvana och studiemotiverade elever 

i en klass blir innehållet ett helt annat än i en klass med en annan 

sammansättning. I många klasser (inte bara i sociologi så klart) fungerar till 

exempel inte gruppdiskussioner och bikupor. Det kan fungera i vissa klasser. 

Att få elever att engagera sig i helklassdiskussioner är i vissa klasser mycket 

svårt, i andra ganska lätt. Det fungerar i trygga klasser, där eleverna känner 

varandra väl och har goda relationer.  

 

Ovanstående citat beskriver Gunnar på liknande sätt som Anna hur gruppen blir en ramfaktor 

som påverkar innehållet i undervisningen. Gunnars citat tydliggör hur gruppen påverkar 

lärarens handlingsutrymme i val av innehåll. Till exempel beskriver Gunnar hur det är svårt att 

ha klassrumsdiskussioner och andra typer av diskussioner i vissa grupper. Detta på grund av 

vilka relationer eleverna har med varandra i klassen och om de känner sig trygga med varandra 

eller inte. Även Gunnar menar att innehållet påverkas av gruppsammansättning och om 

eleverna är studiemotiverade eller inte samt vilka förkunskaper de har. I citatet framgår att 

gruppen spelar en central roll eller som Gunnar uttrycker det: “Det som fungerar i en klass, 

fungerar inte i en annan”. 
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Även Pia och Camilla beskriver gruppen och gruppsammansättningen som en ramfaktor som 

påverkar undervisningen. Camilla undervisar på ett högskoleförberedande program på en 

högskoleförberedande skola. Pia undervisar på ett yrkesförberedande program. Till exempel 

uttrycker Camilla och Pia det så här:    

 
Det är ganska många som vill läsa vidare inom sociologi. Andra som har valt 

kursen och inte är aktiva märks direkt. Det är klart att om jag hade fler elever 

som brann för ämnet hade undervisningen varit på en hel annan nivå än idag. 

Vi är en högskoleförberedande skola och jag försöker anpassa det jag har lärt 

mig på universitet i min undervisning. Ibland fungerar det, ibland inte och 

därför måste jag improvisera.  

 
Då jag undervisar i sociologi på ett yrkesförberedande program där eleverna 

valt inriktning är inte alltid motivationen till just sociologi på topp. Självklart 

påverkar detta vem som läser och hur jag kan planera. 

 

Citaten visar att det inte bara är gruppen som påverkar lärarnas undervisning utan även gruppens 

sammansättning i förhållande till det program som eleverna går på. Citaten tydliggör att lärarna 

inte bara förhåller sig till gruppen utan också till vilket program som eleverna går och vilken 

undervisning som “borde” bedrivas inom ramen för det valda programmet.  

 

3.6 Användandet av läroböcker och lärarnas yrkeserfarenhet 
Upplever sociologilärarna att det finns andra faktorer som påverkar undervisningen i 

sociologiämnet? Det framkommer i de intervjuade lärarnas svar att användningen av läroböcker 

och vilket utrymme detta får i undervisningen, skiftar beroende på lärare. En tolkning som gjorts 

av materialet är att i vilken grad läroböcker används i undervisningen hänger samman med 

lärarens yrkeserfarenhet. Till exempel har läraren Anna arbetat som lärare i sju år. I hennes 

undervisning har läroböcker inget utrymme:  

 
Läroböcker har noll utrymme. Just i sociologi tycker jag att läroböcker inte 

tillför så mycket. Man skulle kunna använda dem till de grundläggande 

teorierna men då ges jag inte så stor möjlighet att anpassa efter gruppen och 

det är viktigt för mig att försöka hitta sätt att nå alla elever (genom exempelvis 

genomgång, läsning av text, podd, film etcetera). Jag försöker se till att alla 

elever, oavsett hur de lär sig, på bästa sätt ska kunna få någonting med sig i 

varje moment och läroböcker ger inte den möjligheten. 

 

Detta citat kan tänkas hänga samman med att ämnen där stoffurvalet skiljer sig åt mellan olika 

lärare, som i sociologins fall, är det istället faktorer i lärarens repertoar som är styrande. I Annas 

fall kan detta tänkas vara, med tanke på en relativt lång yrkeserfarenhet, hennes vilja att anpassa 

efter gruppen på ett sätt som hon inte anser att läroböcker möjliggör. Eftersom hon arbetat som 

lärare en längre tid har hon haft möjlighet att utarbeta en repertoar som når fler elever än vad 

hon anser att hon kan göra med hjälp av en lärobok. Även Pia, som arbetat som lärare i 11 år, 

använder läroboken i liten utsträckning i undervisningen. I hennes svar framkommer att hon 

inte tycker om den nuvarande läroboken som skolan valt att köpa in. För Camilla, som arbetat 

som lärare i ett och ett halvt år, spelar istället läroboken en central roll i undervisningen:  

 
Jag utgår alltid från det kapitlet vi har i boken. Eftersom mitt lektionspass är 

2,5 timmar långt försöker jag variera lektionen med en del förklaringar på 

aktuella begrepp, skriver olika exempel på tavlan, håller diskussioner med 

klassen, eleverna läser högt och sammanfattar varje stycke. Resten av tiden 
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ägnar vi åt att besvara på frågorna i boken. Jag försöker följa lärobokens 

ordning och sedan koppla med andra moment som kan förstärka delmomentet 

eller kapitlet.  

 

På frågan vilket utrymme läroböcker har i hennes undervisning och varför svarar Camilla så 

här: “Stort utrymme. Jag behöver ha en grund så att jag inte tappar bort mig eller gör fel”. 

Camillas beskrivning av lärobokens roll i hennes sociologiundervisning kan också kopplas ihop 

med hennes repertoar som lärare. I Camillas fall kan det tänkas, med tanke på hennes korta tid 

i yrket, att hon genom att använda en lärobok undviker att “tappa bort sig eller göra fel”. Detta 

eftersom det kan tänkas att hon, till skillnad från Anna, inte har en lika stor repertoar i sin egen 

undervisning.  

 

Gunnars användning av läroböcker i undervisningen kan tolkas som en slags mellanväg mellan 

Annas och Camillas beskrivningar. Gunnars citat visar hur läroböcker har ett visst utrymme i 

hans undervisning:  

 
Jag ger läromedel visst utrymme. En stor hjälp jag som lärare får av läromedlet 

är att de sätter upp rimliga ramar och pekar ut (mellan tummen och pekfingret) 

ett rimligt innehåll. Här hittar jag tips och idéer till lektionsinnehåll. Den stora 

behållningen av läromedel är (tyvärr?) som planeringsstöd. En lärobok finns 

ofta att köpa digitalt och är ett bra verktyg i undervisningen. Inte som enda 

källa till kunskap så klart, men som komplement. Den bör finnas där för 

eleverna att falla tillbaka på, inför till exempel inläsning till prov, arbete med 

instuderingsuppgifter och liknande. Jag lyfter in material från andra källor 

också, inte bara traditionella läroböcker. 

 

Gunnars citat visar att läroboken i hans fall fungerar som planeringsstöd och är ett sätt för 

honom som lärare att få en riktning i sin undervisning trots att han inte låter läroboken styra 

undervisningen helt. På det sättet har Gunnar en mer reflexiv inställning till läroboken än både 

Anna och Camilla. Gunnar har arbetat fyra år som lärare men det framkommer i intervjusvaren 

att detta är första läsåret som han undervisar i sociologi. Detta kan därför tänkas vara en 

förklaring till hans mer öppna synsätt gentemot läroböcker i undervisningen.  

 

3.7 Styrdokumentens skrivningar och de intervjuade lärarnas svar - en jämförelse  
Sammanfattningsvis ska en jämförelse mellan styrdokumentens skrivningar och lärarnas 

beskrivningar av det ämnesmässiga innehållet presenteras. Vad som framkommit i materialet 

är att ämnesplanens innehåll kan tolkas utifrån en vetenskapligt demokratisk läroplanskod som 

pendlar mellan det demokratiska, moraliska och vetenskapliga i ämnets syfte. Detta är intressant 

i ljuset av att ingen av läroplanskoderna totalt dominerar i västerländska skolor men att 

variationen och förskjutningen i dessa är relevant att analysera (Linde 2006:36). På det sättet 

bekräftar också variationen i sociologins ämnesplan och pendlandet mellan de olika 

läroplanskoderna, Englunds resonemang kring att undervisningsinnehållet kommer till utifrån 

politiska motsättningar eller överväganden (2005:27). Därför kan även ämnesplanen i sociologi 

förstås utifrån att den kommer till i en politisk och ideologisk kontext där flera aktörer 

samverkar. I variationen och pendlandet mellan olika läroplanskoder i sociologins ämnesplan 

blir detta tydligt. Vidare beskriver Englund hur växlande utbildningsfilosofiska strömningar 

bygger på olika antagen om hur kunskap förvärvas och hur skolan ska bedrivas (Englund 

2005:223). Detta kommer till uttryck på olika sätt i lärarnas beskrivningar av det ämnesmässiga 

innehållet. Hos informanterna kan olika utbildningsfilosofiska strömningar urskiljas. Dessa 

kommer fram på olika sätt i de intervjuade lärarnas svar. Till exempel beskriver Gunnar en 

progressivistisk kunskapssyn där elevernas egna erfarenheter används som kunskapsbakgrund. 
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Samtidigt har läraren ett rekonstruktivistiskt synsätt där Gunnar vill lyfta fram samhällsproblem 

och olika handlingsalternativ. Övergripande för Gunnars resonemang kring det ämnesmässiga 

innehållet är att han vill koppla sociologiska teorier till elevernas egna erfarenheter. Detta 

synsätt delar också Pia. Dock betonar Pia på ett tydligare sätt än Gunnar sociologins praktiska 

användbarhet där Pia fokuserar mer på elevaktiva arbetssätt och praktisk undervisning. Även 

Anna delar detta progressivistiska synsätt på lärande. Ett svar som stack ut var Camilla. I hennes 

svar urskiljdes en essentialistisk kunskapssyn grundad på förmedlande av kunskap från läraren 

till eleverna där också läroboken hade en central roll. I Camillas svar framkom inte elevernas 

egna erfarenheter som en grund för undervisningen i samma utsträckning som hos de andra 

informanterna.  

 

Dessa olikheter mellan de enskilda lärarnas upplägg i sin undervisning kan förstås utifrån att 

det finns en reell läroplan. Till exempel skriver Linde att ju närmre klassrummet vi kommer, 

desto närmre kommer vi den verkliga, reella läroplanen där didaktiska principer konkretiserar 

innehållet i läroplanen. Här blir därför lärarens framträdande tydligt eftersom läraren tolkar 

målen och realiserar dem praktiskt i klassrummet (Hansén & Forsman 2014:299-300). Vidare 

skriver Linde (2006) att läroplanens transformeringsarena är läroplanens förmedlade innehåll. 

De som tolkar läroplanen, det vill säga lärarna, har stor betydelse för hur väl ett ämnes 

traditioner lever vidare, trots att dessa traditioner inte uttryckligen står i läroplanen. På det sättet 

har läraren mer eller mindre frihet att tolka läroplanen beroende på vilket ämne läraren 

undervisar i. Linde exemplifierar detta genom olikheter i lärares stoffurval beroende på om 

ämnet är starkt klassificerat och inramat eller inte. Sociologiämnet har, som tidigare 

presenterats, beskrivits som svagt avgränsat och klassificerat, vilket gör att olikheter i lärares 

val av stoff blir större och lärarens egen repertoar får ett större spelrum. På det sättet tolkar 

lärare samma föreskrivna läroplan olika vilket de intervjuade informanterna också 

representerar. 

 

6. Slutsatser  
Denna studie har syftat till att bidra med kunskap om sociologiämnet på gymnasieskolan och 

har jämfört styrdokumentens skrivningar med lärares beskrivningar av det ämnesmässiga 

innehållet. Detta har undersökts genom följande frågeställningar: 

- Vilka syften med ämnet sociologi anges i styrdokumenten?  

- Vilka syften med ämnet sociologi anger de intervjuade sociologilärarna?  

- Upplever sociologilärarna att det finns andra faktorer som påverkar undervisningen 

i sociologiämnet, vilka i så fall? 

 

Studien har visat att olika läroplanskoder pendlar i sociologins styrdokument där en 

demokratisk, moralisk och vetenskaplig läroplanskod kan urskiljas. Detta leder till en variation 

av olika läroplanskoder i ämnets syfte och således också till olika kunskapssyner och sätt att se 

på lärande som därför samsas om utrymmet i styrdokumenten. Vidare har studien visat att de 

intervjuade lärarna vill att eleverna ska förstå de sociologiska teorierna och att vissa av lärarna 

kopplar detta till elevernas egna livserfarenheter. En slutsats är att på vilket sätt som lärarna gör 

detta kan kopplas till lärarnas yrkeserfarenhet och egna stoffrepertoar, vilket gör att ämnet 

sociologi kan tolkas som svagt avgränsat och kontrollerat. Studien har också visat att det finns 

andra faktorer som påverkar undervisningen i sociologiämnet. Till exempel har den visat att 

ämnesplanen påverkar lärarnas handlingsfrihet i positiv riktning då flera av lärarna anser att 

sociologins ämnesplan är mer öppen och väl avvägd till antalet poäng, till skillnad från andra 

kurser som lärarna undervisar i, till exempel svenska. En slutsats är därför att detta leder till 
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ökad spontanitet och frihet för lärarna som undervisar i sociologiämnet, vilket har en positiv 

effekt på hur lärarna i sig uppfattar skolämnet sociologi. I studien har det även framkommit att 

gruppen har stor betydelse för vilken sociologiundervisning som lärarna kan bedriva och att 

detta är en ramfaktor som påverkar lärarnas handlingsfrihet i undervisningen. Studien har också 

visat att läroböcker kan ses som en ramfaktor som påverkar lärarnas undervisning på olika sätt 

beroende på deras yrkeserfarenhet. En slutsats är därför att lärare som arbetat längre tid som 

lärare använder läroböcker i mindre utsträckning än lärare som är nya i yrket.  

 

Sammanfattningsvis är slutsatsen av denna studie att olika läroplanskoder samverkar och 

pendlar mellan varandra i sociologins ämnesplan. Detta tar sig uttryck på olika sätt i lärarnas 

beskrivningar av det ämnesmässiga innehållet och kan tänkas hänga samman med lärarnas 

yrkeserfarenhet och stoffrepertoar. Samtidigt har studien visat att andra faktorer, såsom 

gruppstorlek, läroböcker och lärarnas yrkeserfarenhet, påverkar innehållet i 

sociologiundervisningen.  

7. Avslutande diskussion 

Resultaten som framkommit i den genomförda analysen kan diskuteras i förhållande till ett 

flertal källor i studiens bakgrund. Till exempel beskriver Linde att ingen av läroplanskoderna 

totalt dominerar i västerländska skolor men att variationen och förskjutningen i dessa är relevant 

att analysera (Linde 2006:36). I denna studie har det framkommit att den demokratiska, 

moraliska och vetenskapliga läroplanskoden varierar i sociologins ämnesplan. Variationen i 

ämnesplanen kan också tänkas hänga samman med att utformandet av läroplanen görs i 

förhållande till politik, didaktik och administration där detta också styr innehållet i läroplanen 

(Hansén och Forsman 2014). Läroplanen ska förstås utifrån att den kommer till i en politisk och 

ideologisk kontext. Detta kan därför tänkas hänga samman med de pendlande läroplanskoderna 

även i sociologins ämnesplan. Ju närmre klassrummet vi kommer, desto närmre kommer vi 

också den reella läroplanen, där olika didaktiska principer konkretiserar innehållet i läroplanen. 

I klassrummet blir lärarens framträdande tydligt eftersom läraren tolkar målen och realiserar 

dem praktiskt i klassrummet (Hansén & Forsman 2014:299-300). I förhållande till detta är 

resultaten av min studie intressant. I min studie har det framkommit att lärare realiserar 

läroplanen på olika sätt beroende på deras stoffrepertoar och yrkeserfarenhet. Detta blir därför, 

tänker jag, ett yttersta uttryck för hur lärarnas didaktiska överväganden formar realiseringen av 

läroplanen i klassrummet. Liksom Ross skriver, kan därför läroplanen ses just som en social 

konstruktion där läroplanen blir till i en social kontext där olika lärar-och undervisningsstilar 

också är med och påverkar det praktiska utfallet av läroplanen (2000:8). Liknande hur Ross 

(2000:9) beskriver att läroplanen inte bör ses som en egen enhet utan att allt som hör till skolan, 

både det planerade och det som inte planerat, är en del av läroplanen och därför påverkar elevers 

lärande tänker jag att detta bör tas hänsyn till även i denna studie. Till exempel då jag jämfört 

styrdokumenten och lärarnas beskrivningar av det ämnesmässiga innehållet.  

 

Ett resultat av min studie är att lärarnas fokusering av elevernas erfarenheter och intressen 

bekräftar att ämnet svagt avgränsat och klassificerat. I förhållande till Lindmarks avhandling 

kan mitt resultat tolkas som något förenklat. Exempelvis kan det tänkas att min teoretiska 

analysram med läroplanskoder och utbildningsfilosofiska strömningar som jag använt mig av, 

skapat en förenklad och alltför kategorisk bild av lärarnas ämnesbeskrivningar och således 

också tolkningen av ämnet som svagt avgränsat och klassificerat. I Lindmarks avhandling 

betonas att samhällskunskapsämnet är svagt avgränsat och kontrollerat men att det finns 

nyanser i beskrivningarna av lärarnas olika ämneskonceptioner. Till exempel beskriver 

Lindmark hur den samhällsanalytiskt inriktade och den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen tydligast innefattar en svag kontroll eftersom eleverna har en relativt stor 
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makt över innehåll och hur lektionerna ska se ut. Detta skiljer sig från de lärare med den fakta- 

och begreppsinriktade och den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen där dessa är starkare 

kontrollerade på grund av att innehållet i deras undervisning är mera inriktad mot att de vill att 

eleverna ska få kunskaper om ett visst innehåll eller utveckla vissa normer och värderingar 

(Lindmark 2013: 160-161). Nyanserna i mina informanters olika utbilningsfilosofiska 

strömningar är något som jag inte fullt ut lyckats fånga med hjälp av min teoretiska analysram 

på samma sätt som i Lindmarks avhandling. I min studie kan det tänkas att lärarnas olika 

kunskapssyner stundtals kan tolkas som alltför renodlade. Däremot kan jag i linje med 

Lindmarks avhandling diskutera mitt resultat i förhållande till lärarnas yrkeserfarenhet. Min 

studie har visat att lärarnas yrkeserfarenhet påverkar i vilken grad lärarna planerar sin 

undervisning utifrån elevernas intressen och livsvärld. Till exempel beskrev både Gunnar, Pia 

och Anna hur de utgick från elevernas intressen i sin undervisning för att på det sättet få eleverna 

att förstå sociologisk teori. Camilla, som arbetat kortast tid som lärare av de intervjuade 

informanterna, beskrev istället hur hon alltid utgick från kapitlet i läroboken i sin undervisning. 

Detta ligger i linje med Lindmarks (2013:163) resultat eftersom avhandlingen visade att lärarna 

med ökad erfarenhet börjar intressera sig mer för elevernas livsvärld vilket även min studie 

visar.  

 

Min studies resultat liknar också Azarians resonemang kring sociologins svårigheter med att 

etablera en sociologisk ämnesdidaktik. Eftersom det är otydligt vad som utgör sociologins 

baskunskapsmassa då det finns en stor spännvidd kring ämnet, blir det också oklart vad den 

grundläggande undervisningen i ämnet bör innehålla och fokusera på (Azarian 2017:8). Azarian 

menar att detta leder till att lärare tvingas förlita sig på vad läroböckerna tar upp, och därmed 

också hur läroböckerna definierar sociologins baskunskapsmassa. Därför menar han att 

sociologiämnets tanke om en allmän förståelse av den sociala verkligheten riskerar att 

undermineras på grund av att detta ersätts med en ytlig mängd information som läroböckerna 

ger (Azarian 2017:10-11). Detta kan på ett sätt förklara lärarnas användning av läroböcker i 

min studie då lärarna beskrev användningen av läroböcker som dels för att inte undervisa “fel” 

saker, dels användes läroböcker av vissa lärare som planeringsunderlag för att inte missa något 

i sin egen undervisning. Azarian och även Fagerberg (2018) menar att det är en didaktisk 

utmaning att inkorporera ett strukturellt tänkande hos elever. Detta menar de kan ha att göra 

med att det kan vara svårt för eleverna att gå från sin egen, vardagliga betraktelse av världen 

till att betrakta den på ett sociologiskt och vetenskapligt sätt. Här lyfter författarna fram exempel 

såsom rollspel, analys av film och musiktexter samt analys av sina egna och andras livshistorier 

som ett sätt att utveckla studenternas sociologiska och strukturella tänkande (Azarian 2017:13-

16; Fagerberg 2018:12). Detta är därför något som liknar resultatet i min studie då flertalet av 

sociologilärarna beskrev att undervisningen ska utgå från elevernas egna erfarenheter och liv.  

 

Jag har även reflekterat över studiens resultat och vad som faktiskt kan uttalas utifrån det. Till 

exempel kan det tänkas att det finns en risk med att jag i min studie använt många begrepp och 

teorier. Jag har reflekterat över detta och tänker att vinsten är att begreppen och teorierna jag 

använt ligger på olika nivåer och därmed också förklarar fenomen ur olika synvinklar samtidigt 

som de också hänger ihop med varandra. Dock kan det kan tänkas att det krävs ett större 

material med fler informanter för att på ett önskvärt sätt kunna uttala sig om resultatet som 

framkommit i denna studie. På grund av att tiden för denna studie varit begränsad har jag valt 

att bearbeta svaren från de fyra informanter som skickade in sina svar och inte fortsätta söka 

svar från fler informanter. Jag har bedömt att jag genom lärarnas svar kunnat bearbeta både 

likheter och skillnader i svaren, vilket bidragit till ett intressant resultat. Det kan också tänkas 

att det krävs en mer heltäckande undersökning för att undersöka vad sociologilärarna faktiskt 

realiserar i sin undervisning och inte bara vad de uttrycker. Till exempel genom att studera 
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lärarna i klassrummet genom observationer och genom att undersöka lärarnas 

examinationsformer. Det hade också varit intressant att kombinera kvalitativa metoder med 

kvantitativa data liknande Lindmarks avhandling. Till exempel genom att utföra enkäter med 

sociologilärare för att på detta sätt även få fram vilka kategorier som procentuellt sett varit 

störst, vilket kan ge en mer heltäckande och nyanserad bild av resultatet. Att kombinera 

kvalitativ och kvantitativ metod kan tänkas ge en större bredd där undersökningen både kan 

visa vad som uttrycks av lärarna och hur detta sedan realiseras. Det hade också varit intressant 

att i vidare studier undersöka hur sociologilärarnas klassbakgrund påverkar undervisningen i 

sociologi och om det finns skillnader mellan hur manliga och kvinnliga lärare väljer innehållet 

i sin undervisning. Dock har jag gett ett bidrag till det sociologididaktiska fältet eftersom jag 

just studerat sociologilärares beskrivningar av sociologins innehåll samt jämfört dessa med 

styrdokumentens beskrivningar, vilket inte tidigare har studerats.    

 

Slutligen har denna studie väckt en del frågor. Studien har visat hur ramfaktorer och lärares 

olika stoffrepertoar påverkar sociologiundervisningen samtidigt som styrdokumenten i sig 

pendlar mellan olika kunskapssyner. Jag undrar hur detta relativt nyetablerade ämne då ska ta 

mark och legitimeras som just ett relevant skolämne i och med lärares olika innehåll? Samtidigt, 

är det inte det som är sociologiämnets styrka? 
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Bilagor  

Bilaga 1:Information till intervjupersoner  
 

Hej! Tack för att du visar intresse för att delta i min studie. Jag läser KPU (Kompletterande 

pedagogisk utbildning) vid Umeå universitet och skriver mitt examensarbete denna termin för 

att bli lärare i sociologi. Min studie handlar därför om sociologiundervisningen på 

gymnasieskolan. Syftet är att bidra med kunskap om sociologiämnet på gymnasieskolan och 

jämföra styrdokumentens skrivningar och lärares beskrivningar av det ämnesmässiga 

innehållet i relation till varandra. 

 

Jag kommer nedan att gå igenom information som du bör känna till innan du bestämmer dig 

för om du vill delta i studien eller inte.  

 

Generell information  

• Från och med att du har tagit emot det här mailet ber jag dig att svara på frågorna inom en 

vecka (7 dagar). Svaren mailar du tillbaka till mig. Om du behöver mer än en vecka, kontakta 

mig så löser vi det.  

• Du kommer att vara helt anonym i studien. Ditt namn kommer inte att finnas med i 

undersökningen, och inte heller namnet på den skola du är anställd vid. Dock vill jag 

informera dig om att det här är ett examensarbete, som kan komma att publiceras offentligt i 

till exempel biblioteksdatabaser.  

• Under studiens gång har du rätt att avbryta närsomhelst. Om du inte längre vill delta är det 

bara att skriva det i ett mail till mig.  

• Om du redan nu har bestämt dig för att du inte längre är intresserad av att delta i studien, 

vänligen skriv det i ett mail till mig redan nu.  

 

Information om frågorna  

• Det finns 14 stycken frågor (inklusive frågor gällande bakgrundsinformation) bifogade i det 

här dokumentet. På de numrerade frågorna (1–9) ber jag dig att svara så utförligt som möjligt. 

Du bör även vara medveten om att jag kan komma att ställa följdfrågor till dig efter att du har 

skickat in dina svar.  

 

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Min handledare på Umeå universitet heter 

Monika Diehl, monika.diehl@umu.se, 090-786 55 87. Du är även välkommen att höra av dig 

till henne om du har frågor om studien.  

 

Stort tack för din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Sara Wallinder 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  

Bakgrundsinformation  

• Namn:  

• Ålder:  

• Namnet på den skola där du är anställd:  

• Hur många år har du arbetat som lärare? (Skilj gärna på utbildad respektive outbildad, om 

det är aktuellt för dig.)  

• Vilka ämnen undervisar du i? (Nämn gärna om du tidigare undervisat i Socialkunskap, om 

det är aktuellt för dig.) 

 

Frågor 1. Beskriv vad du associerar med följande begrepp:  

a. Ämnesplanen i sociologi 

b. Sociologiämnet på gymnasiet 

 

2. Beskriv hur du planerar din sociologiundervisning? Till exempel hur du planerar 

undervisningen kopplat till lektionstid, elevgrupp, elevernas intresse et cetera.  

3. Hur resonerar du när du ska bestämma innehållet i din sociologiundervisning? Varför väljer 

du just detta innehåll?  

4. Beskriv ett typiskt lektionsupplägg för dina lektioner i sociologi? Varför lägger du upp 

lektionen just på detta sätt?  

5. Nämn några svårigheter/utmaningar med att undervisa i sociologi? 

6. Nämn några förtjänster/fördelar med att undervisa i sociologi?  

7. Berätta om vilka bedömningsformer du brukar använda i ämnet sociologi. Varför? Gör en 

uppskattning av hur ofta du använder olika bedömningsformer. Beskriv även vilken typ av 

uppgifter du ger eleverna.  

8. På vilket sätt påverkar elevgruppen din undervisning i sociologi? Till exempel program 

som du undervisar på  (Till exempel studieförberedande eller praktiskt program, om eleverna 

läser kursen som individuellt val och så vidare). 

9. Vilket utrymme har läroböcker i din undervisning? Varför?  
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Bilaga 3: Ämne - Sociologi 

Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och 

samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika 

samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och 

identiteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika teorier som 

finns om detta. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 

människors handlingar, sociala relationer och sociala processer med utgångspunkt i såväl 

samhällsförändringar som människors möten i vardagen. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, 

vilket omfattar förmåga att söka, strukturera, värdera och använda information från olika 

källor och dra slutsatser utifrån det. Det innebär också att reflektera över och diskutera 

ämnesinnehållet samt egna och andras handlingar och attityder. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda metoder för insamling av 

information, till exempel intervjuer, enkäter och observationer. De ska också få använda 

metoder för bearbetning av information, till exempel statistik och textanalyser. Genom 

fältstudier ska eleverna ges möjlighet att få inblick i sociala sammanhang och i människors 

olika levnadsmiljöer. 

Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och 

teoretiska perspektiv. 

2. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. 

3. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor 

och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information. 

4. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar 

och värdera olika ståndpunkter. 

5. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. 
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Bilaga 4: Sociologi 100 poäng - Kurskod:SOISOO0 

Kursen sociologi omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas 

grundläggande kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation. 

• Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion. 

• Sociala normer och kategoriseringar av människor. 

• Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering. 

• Diskriminering, jämställdhet och likabehandling. 

• Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. 

• Aktuella sociala frågor. 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt 

kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar 

människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser 

använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar 

enkla samband och drar enkla slutsatser. 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den 

med enkla omdömen. 

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I 

diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras 

åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt 

kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar 

människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser 

använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar 

samband och drar välgrundade slutsatser. 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den 

med nyanserade omdömen. 
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Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I 

diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för 

andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala 

processer. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och 

normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och 

nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I 

beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och 

modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom 

värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras 

styrkor och svagheter. 

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den 

med nyanserade omdömen. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och 

handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanseradeargument för sina 

åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och 

nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer. 
 


