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Title: The Formation of a Subject Canon? Example: Sociology the School Subject  

Author: Jimmy Karlsson 

 

The purpose of the present essay is to clarify whether or not there is a core/canon in the subject 

of sociology and how the formation of this canon in such cases becomes a reality? Furthermore 

the intention is to elucidate which premises that control the subject selection at different levels 

of curriculum interpretation – textbook authors and sociology teachers – and how these actors 

legitimize their respectively selection. The theoretical basis is in large extent inspired by Michel 

Foucault’s view of discourses which is combined with John I. Goodlad’s concepts formal and 

operational curriculum. To fulfill the abovementioned purpose and answer the questions of this 

essay I have interviewed two authors who each individually have written a textbook in socio- 

logy and five teachers of sociology.  

 

The results indicate that the formal curriculum combined with the discourses of the sociological 

discipline in the form of educational content and design contributes to form what is considered 

to be an adequate textbook content in the subject of sociology and this selection then forms the 

primary basis for the sociology teachers’ operational curriculum.  
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I. Inledning 

”Skolämnen kommer och går, förändras till innehåll och utformning som så många andra företeelser i vårt 

samhälle” (Allwood 1988:1). 

 

Citatet ovan belyser det faktum att skolämnesfältet är föränderligt. Ett ämnes (beständiga) plats 

i läroplanen är inte given. På samma sätt kan nya ämnen tillkomma eller uppfinnas. Ett exempel 

på det senare är att sociologiämnet i och med införandet av Gy111 numera inte enkom återfinns 

inom akademin utan även förekommer på gymnasiet i renodlad form. Sedan tidigare har ämnet 

utgjort en integrerad del i både grund- och gymnasieskolans samhällskunskap tillsammans med 

nationalekonomi och statsvetenskap. I och med sociologins inträde har således ett till viss del 

nytt skolämne implementerats på gymnasiefältet och specifikt inom det Samhällsvetenskapliga 

programmets beteendeinriktning2. I relation till detta ämnesinförande har Skolverket formulerat 

såväl en ämnes- som kursplan, vilka gemensamt stipulerar ämnets syfte liksom vad ämnet skall 

inbegripa, det vill säga kursens centrala innehåll. Pedagogen John I. Goodlad (1979) belyser 

dock att ämnesintentionerna inte behöver kongruera med den faktiska undervisningen (och hur 

eleverna uppfattar densamma). För att illustrera detta skiljer han den formella läroplanens rikt- 

linjer från den (sedermera) verkställda läroplanen, vilken utgörs av den dagliga undervisnings- 

verksamheten (Goodlad 1979:61-63). De båda läroplansformerna kan sägas interagera med var- 

andra givet att den formella läroplanens skrivelser verkar vägledande men ej till fullo avgörande 

för den verkställda läroplanen. Det innebär i realiteten att läraren besitter en viss självständighet 

vad gäller att tolka ”sitt” undervisningsämne och dess innehåll. Enligt Magnus Perssons (2018) 

anförda argumentation betyder detta tolkningsutrymme att läraren tillsammans med läroboken 

kan betraktas utgöra primära källor till det eller de sätt varpå ett skolämne definieras innehålls- 

mässigt. En annan betydande faktor i sammanhanget är skolan per se, vilket tydligt framgår av 

det resonemang John Guillory presenterar i nedanstående citat:  

”The school produces a culture, then, neither unambiguously good or bad, but it does not simply reproduce 

a given culture, hegemonic or antihegemonic, through the content [kursivering i original] of the curriculum” 

(Guillory 1993:52).  

 

 

                                                           
1 Den rådande läroplanen för gymnasieskolan. 
2 Samhällsprogrammet står för den största elevpopulationen som läser sociologi, men ämnet kan även läsas inom 

ramen för Barn- och Fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt det Humanistiska programmet (Fagerberg 

2018:8).  
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För att återgå till den verkställda läroplanen och det tolkningsutrymme som föreligger i relation 

till denna hävdar Persson att definitionen av ett (skol-)ämne avgörs av huruvida ämnet inbegrip- 

er ”begrepp och ämnesområden som utmärks av hög grad av enhetlighet3 av dess uttolkare” (se 

Persson 2018:165). Ovan nämnda (förordade) enhetlighet kan sägas komma till uttryck i form 

av en ämneskärna/-kanon. Med kanon avser jag här – liksom i uppsatsen generellt – ett normer- 

ande urval4. I relation till detta perspektiv föreligger dock en betydande problematik åtminstone 

för det akademiska ämnet sociologi givet att det råder en tämligen utbredd oenighet kring vilka 

väsentliga aspekter en introduktionskurs i ämnet bör/skall inbegripa5 (se exempelvis Wagenaar 

2004; Schwartz & Smith 2010). Denna schism torde vara ett resultat av den pluralism som råde-

er inom ämnet på flera olika plan (läs: empiriskt liksom metodmässigt och teoretiskt). William 

D’Antonio (1983) illustrerar förevarande problematik på ett ytterst adekvat sätt: ”om det finns 

någon konsensus om någonting är det att det inte finns en enda samling av teorier eller metoder 

som utgör kärnan i sociologin6”. Den rådande avsaknaden av en sociologisk ämneskärna risker- 

ar enligt Bruce Keith och Morten G. Ender (2004:19) att begränsa ”the social value of sociology 

as a scientific field and erodes its creditability as a discipline”. Med andra ord en underminering 

av sociologiämnets legitimitet; en legitimitet ämnet behöver uppbära för att (sedermera) framstå 

som adekvat och relevant för eleverna (se Ekendahl m.fl. 2015:31). Med beaktning av ovan an- 

förda argument finner jag det ytterst erforderligt att rikta fokus gentemot implementeringen av 

skolämnet sociologi på det svenska gymnasieämnesfältet och den läroplan sociologilärare verk- 

ställer. Existerar det en enhetlig syn beträffande ett adekvat sociologiskt ämnesinnehåll; en syn 

som kongruerar med tanken om en för sociologin rådande ämnesdidaktik och mer specifikt en 

sociologisk kanon? För att uttrycka det i Perssons terminologi; rådet det en samsyn mellan o- 

lika nivåer av läroplansuttolkare7 vid definitionen av skolämnet sociologi och formeringen av 

en potentiell ämneskanon?  

 

För att kunna klargöra formeringen av en eventuell sociologisk skolämneskanon finner jag det 

väl motiverat att beakta både lärare och läroboksförfattare eftersom de sammantaget kan sägas 

bidra till att realisera eller verkställa Skolverkets skrivelser. När det gäller läroboksaspekten be- 

tonar Theodore C. Wagenaar (2004) i sin artikel att majoriteten av de amerikanska läroböckerna 

                                                           
3 Med andra ord en ämneskärna/-kanon.  
4 Jfr. Nationalencyklopedins (2020) definition av begreppet.  
5 Gerhard Lenski (1983) menar att en lösning på den aktuella problematiken är att göra en uppdelning av 

introduktionskursen i tre olika delar; en för respektive analysnivå (mikro-, meso- samt makronivå).  
6 Min översättning (se originalcitat: D’Antonio 1983:171-172) 
7 Här åsyftar jag den formella läroplanen.  
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i sociologi tenderar att vara representativa för rådande ämnespluralism och bestå av flertalet åt- 

skilda och allomfattande kapitel. Om vi riktar fokus gentemot en svensk kontext skiljer sig de 

primära läroböckerna – Johan Forsells Lärobok i sociologi respektive Rolf Lidskogs Sociologi 

– åt på ett övergripande plan i och med att deras huvudsakliga fokus består av olika aspekter; 

sociologiska begrepp och teorier respektive sociologiskt tänkande (Fagerberg 2018:12). Med 

andra ord framstår de aktuella läroboksinnehållen (läs: författarnas vardera läroplansuttolkning) 

som ytterst olikartade. Hur skall vi förstå förevarande diskrepans och är den representativ även 

för den/de läroplan/-er lärare verkställer i förhållande till skolämnet sociologi?  

 

Syfte och frågeställningar: 

Sammanfattningsvis består uppsatsens övergripande syfte i att studera bilden av vad som utgör 

ett adekvat ämnesurval inom skolämnet sociologi utifrån två olika nivåer av läroplansuttolkare; 

läroboksförfattare respektive sociologilärare. För att uttrycka det i teoretiska ordalag är det så- 

ledes varken sociologiundervisningen per se eller den formella läroplanens stipulerade ämnes- 

innehåll som är i studiens blickfång utan det eller de sätt varpå läroplanens uttolkare bestämmer 

och legitimerar sitt respektive ämnesurval. Med andra ord utgår uppsatsen från en empirisk be- 

lysning av vad ovanstående aktörer – det vill säga läroplansuttolkare – betraktar som ett centralt 

sociologiskt ämnesurval och varför de valt detsamma (och därtill huruvida det råder konsensus 

i ett eller flera avseenden mellan uttolkningarna). Mer specifikt ämnar jag inom studiens ramar 

söka besvara följande båda frågeställningar:  

 Vad reglerar urvalsprocessen vid författandet av en ämneslärobok i skolämnet sociologi 

och hur legitimerar läroboksförfattaren sitt urval?  

 Hur legitimerar sociologilärare sitt ämnesurval inför sedermera undervisning givet den 

formella läroplanens föreskrifter och lärobokens innehåll?  
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II. Sociologins kärna, kanonformering och lärobokens funktion  

[Sociology] “is not organized around a method /…/ nor around a theoretical system, as is economics around 

choice models; nor around a concept, as is political science around power. Sociology’s methods and theories 

are a grab bag (the polite phrase is “multi-paradigm science”) when compared with the consistency of any 

of the other social sciences8” (Abbott 2000:297). 

 

Enligt Andrew Abbotts resonemang intar sociologin en särställning gentemot övriga samhälls- 

vetenskapliga ämnen givet att det inte föreligger en erforderlig sociologisk kärna/ämneskanon. 

Jeanne Ballantine med flera (2016) åskådliggör dock att det råder olika perspektiv i förevarande 

fråga, vilket torde framgå av denna översikt. I inledningsavsnittet belyser jag med utgångspunkt 

i Theodore C. Wagenaars artikel Is There a Core in Sociology? att sociologer tenderar att vara 

oeniga om vilket innehåll en ämnesintroduktion bör/skall inbegripa. Utifrån detta konstaterande 

drar författaren slutsatsen att en sociologisk kärna lyser med sin frånvaro. I en tysk kontext på- 

visar emellertid Christian Schneickert med flera (2019) att en ämneskärna vad gäller teori och 

metod de facto föreligger i relation till rådande undervisningspraxis. Den slutsats de bereder är 

intressant vid beaktning av att åtminstone amerikanska introducerande läroböcker i ämnet under 

1940- respektive 1990-talet inte uppvisar en sådan konsensus. Även om den generella struktur- 

en är tämligen likartad råder en bristande samsyn vad gäller ämnessignifikativa begrepp (Keith 

& Ender 2004:19). Den identifierade heterogeniteten gäller både mellan och inom de studerade 

decenniernas läroböcker. Med andra ord förefaller samsynen vad gäller ämnessignifikativa be- 

grepp att vara ett omfattande problem för disciplinen. I kontrast till detta hävdar Randall Collins 

att det förvisso finns en sociologisk kärna, men att den varken består av teorier eller metoder:  

”Does sociology have a core? Yes, but it is not an eternal essence; not a set of texts or ideas, but an activity. 

The Activity is this: It is looking at the world around us, the immediate world you and I live in, through the 

sociological eye” (Collins 1998:2).  

Ämnets kärna är således representerad av ett särskilt sociologiskt tänkande eller en sociologisk 

vision9. Vidare menar Collins att kärnan karaktäriseras av att vara icke-beständig, vilket Mikela 

Lundahl (2009) hävdar är en generell princip medelst att understryka kanoniseringens blivande 

snarare än dess varande. Givet ovanstående finner jag det erforderligt att ej enbart studera huru- 

vida en kanon föreligger eller ej i skolämnet sociologi utan även vad den i sådana fall inbegriper.  

                                                           
8 I översikten utgår samtliga presenterade studier från den akademiska disciplinen sociologi.  
9 En sociologisk vision är ett vetenskapsideal där biografi, historia och samhälle utgör samordningspunkter för 

”varje meningsfullt studium av människan” (Wright Mills 2002:138). 
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Kanonformering:  

Förutsatt att det är möjligt att tala om en – eller flera – sociologiska ämneskanon är det relevant 

att belysa hur formeringen av en kanon de facto är betingad. Enligt Lundahl (2009) står kanons 

innehåll och gränser i kontinuerlig omförhandling i relation till den aktuella kontextens behov 

liksom dess ideal. Författarens ståndpunkt vinner empiriskt stöd i avhandlingen Naturens kanon 

vari det framgår att naturvetenskapsundervisningens kanon historiskt uttryckts i ”samklang med 

samtida samhälleliga, kulturella, pedagogiska och politiska strömningar” (se Hultén 2008:249). 

I relation till detta skall jag dock utifrån den bourdieuinfluerade litteraturvetaren John Guillory 

understryka att formeringen av kanon inte är förenlig med vilka strömningar som helst utan han 

menar att kanon företrädesvis utgjort ett tillvägagångssätt att reproducera ett sär-skilt kulturellt 

kapital (läs: den dominerande klassens kulturella värderingar10). Dessutom menar författaren 

att skolinstitutionen – givet att en kanon implementeras i undervisningen – bidrar till att inte 

enkom reproducera ovan nämnda särskilda kulturella kapital utan även den befintliga sociala 

ordningen och dess ojämlikhet, vilket framgår av nedanstående citat:  

“The school functions as a system of credentialization by which it produces a specific relation to culture. 

That relation is different for different for different people, which is to say that it reproduces social relations” 

(Guillory 1994:56).    

 

I bjärt kontrast till Guillory bereder Nils Halkjær en konsensusorienterad syn formeringen av 

kanon, vilken utgår från att kanon inbegriper ”den relativt fast fixerade grupp av verk och för- 

fattarskap som konstituerar den allmänt accepterade11 bilden av litteraturens historia” (Halkjær 

1977:33). Enligt författarens mening förutsätter en inkludering i kanon att verket ifråga besitter 

en estetisk kvalitet12 och bereder den enskilde läsaren en skönhetsupplevelse eller ”förmedlar 

iakttagelser och erfarenheter av bestående värde13” (Halkjær 1977:34). Annorlunda uttryckt kan  

formeringen av kanon sägas utgå från två förenade premisser; en tämligen beständig och gem- 

ensam överenskommelse. Här skall jag dock betona att premisserna kan problematiseras givet 

att de i hög grad naturaliserar kanoniseringsprocessen och tillskriver verken en typ av immanent 

sublimitet (jfr. Lundahl 2009:15). Om premisserna ändock är giltiga innebär det – tillämpat på 

                                                           
10 Jfr. John I. Goodlads (1979) syn på syftet med den formella läroplanen. Se även det resonemang Lars Brink 

(1992) anför i relation till litteratursynen i gymnasieskolan historiskt sett.  
11 Således är det i detta fall inte frågan om ett urval som bereds för gemene man (av en kulturell elit) utan av 

gemene man. 
12 Jfr. Harold Bloom (2000).  
13 Anna Williams (1996) menar dock att förevarande kriterium inte per automatik innebär en utestängning från 

kanon utan ett verk kan inkluderas på basis av att det anses vara historiskt intressant.  
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det sociologiska skolämnesfältet – att en kanonisering förutsätter att verket i sig betraktas som 

tilltalande eller att dess bidrag är generaliserbart bortom den primärt studerade kontexten (jfr. 

Brink 2006). Sammantaget torde det framgå att det föreligger olika syn på hur formeringen av 

kanon går till. Hur denna process eventuellt realiseras i förhållande till skolämnet sociologi är 

därmed en empirisk fråga för denna uppsats.  

 

Med ovanstående sagt kring formeringen av kanon är det adekvat att beakta vilken roll kanon 

har i undervisning. Lundahl (2009) understryker att kanon inte skall bestämma undervisnings- 

innehållet, men att läraren ändock är förpliktigad att förhålla sig till kanon. Detta förhållnings- 

sätt behöver emellertid inte alltid vara medvetet. Anna Andersson och Carl Johan Odehammar 

(2010) konstaterar i en studie att gymnasiesvensklärares litteratururval kongruerar med kanon 

även om de (lärarna) hävdar att kanon inte varit vägledande i urvalsprocessen. Med andra ord 

menar författarna att det föreligger en outtalad eller dold kanon. Därav gäller det i förevarande 

studie att jag medelst intervjufrågorna söker medvetandegöra informanterna om vilka premiss- 

er som ligger till grund för deras urval även om intervjuerna inte behandlar kanon per se. För 

att återgå till kanons undervisningsinflytande är det ej är något unikt för svenskämnet utan Roy 

Nilsson (2006a) påvisar att grundskollärarstudenters planeringar i fysik utgör relativa idealtyper 

för en normalkanon inom ämnet14. Ordvalet relativa motiverar författaren med att det föreligger 

en viss variation, vilken han menar möjligen kan förklaras av diskrepansen mellan olika stadier 

av planering; under studietid respektive i yrkespraktik (Nilsson 2006a:75). I en uppföljning med 

informanterna i deras senare yrkesroll som lärare påtalade de att utbildningens ämneskunskaper 

varit väl djupa (Nilsson 2006b:129). Uttalandet kan tolkas som ett uttryck för att informanternas 

förvärvade ämneskunskaper inte varit möjliga att omsätta i praktiken, det vill säga i den under- 

visning de bedriver. Förevarande tolkning vinner stöd i Lars Brinks argument om att skolämnen 

tenderar att präglas av en så kallad ”nedsippring15 (eller filtrering) av resultat, teorier och inne- 

håll från den akademiska nivån” (se Brink 2006:19) . Enligt författaren består processen av två 

delar; dels en förenkling av innehållet, dels en exkludering av vissa delar. 

 

 

                                                           
14 Enligt författarens argumentation torde detta hänga samman med att naturvetenskapliga ämnen består av ett 

flertal lagbundenheter, vilka sammantaget erfordrar att ämnesurvalet inte är beroende av den enskilde läraren. 
15 Kursivering i original. 
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Implicit torde det av ovanstående avsnitt därmed framgå att akademin inte enbart med hjälp av 

utbildningsinnehållet definierar kanoninnehållet i sig utan även lärarens sedermera yrkespraktik 

vad gäller dennes ämnesurval. Givet ovanstående resonemang är frågan om skolämnet sociologi 

kan ses som en reproduktion av det akademiska sociologiämnet (men på en lägre nivå)? För att 

sammanfatta kan den tidigare forskningen beträffande kanonformering och kanons definiering 

samt roll i undervisningen därmed sägas ge bilden av att den verkställda läroplanen åtminstone 

delvis är ett resultat av det sätt varpå läraren förehåller sig till den kanon akademin introducerar 

hen för. Ordvalet delvis motiveras av att det inte enbart är akademin som bidrar till att definiera 

innehållet i undervisningen utan läroboken har en tämligen stark ställning i detta sammanhang, 

vilket kommer framgå i avsnittet nedan.  

 

Läroboksanvändning:  

Skolverket (2006b) fastslår i en studie att läroboken har en väsentlig undervisningsbetydelse, 

vilket framgår av att en majoritet av (de studerade) grundskollärarna i engelska och samhälls- 

kunskap tillskriver läroboken en legitimerande funktion. Med andra ord verkar läroboken som 

en garant för att undervisningen bedrivs i enlighet med de rådande styrdokumenten (Skolverket 

2006b:26). Myndigheten betonar dock att detta förhållningssätt är problematiskt i och med att 

läroböcker i vissa ämnen tenderar att ha flera brister och inte kongruera med skolinstitutionens 

värdegrund16 (Skolverket 2006a). Lärobokens centrala undervisningsroll till trots betonar Boel 

Englund (2006) att forskningen kring läromedel17 är tämligen eftersatt, men att den forskning 

som ändock existerar kan delas in i tre kategorier: produkt-, användar- och processorienterade 

studier. I produktorienterade studier består fokus företrädesvis av att belysa läroboksinnehållet 

utifrån olika aspekter av representativitet. Användarorienterade studier i sin tur är inriktade på 

läroboken som ett undervisningsredskap medan processorienterade studium exempelvis under- 

söker utvecklingen från idé till slutlig produkt. Enligt en forskningsbibliografi genomförd av 

Monica Reichenberg (2010) sällar sig majoriteten av studierna på fältet till den första kategorin. 

Givet att fokus för denna uppsats består i att utifrån olika läroplansuttolkningsnivåer – läroboks- 

författare och sociologilärare söka klargöra huruvida det föreligger en sociologisk ämneskanon 

och hur formeringen av denna (kanon) i sådana fall går till kan uppsatsen sägas kombinera ett 

                                                           
16 Skolverkets granskning utgår från läroböcker – riktade gentemot årskurserna 7-9 eller A-kurser på gymnasiet – 

i ämnena biologi/naturkunskap, religionskunskap respektive samhällskunskap. 
17 I denna studie likställer jag läromedel med läroböcker även om det förra kan inkludera flera materialtyper.  
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sällan förekommande process- och användarorienterat studium (och därigenom även fylla en 

empirisk lucka i och med valet att studera ett delvis nytt skolämne; sociologi). 

 

I förhållande till användarorienterade studier påvisar jag ovan – utifrån Skolverkets rapport och 

ett ämnesdidaktiskt perspektiv – att lärare tenderar att tillskriva läroboken en legitimitet; en bild 

som motsägs i Ingela Korsells (2007) läromedelsstudie. I förevarande studie framgår det att de 

studerade grundskollärarna i stället för att legitimera läroboken snarare strävar efter att ”över- 

ta lärobokens tidigare roll som uttolkare av kursplaner” och att läroboken enbart utgör under- 

visningens primära utgångspunkt givet att den kongruerar med lärarens pedagogiska grundsyn 

(Korsell 2007-106ff). Huruvida de olika slutsatser Skolverket respektive Korsell presenterar är 

ett resultat av olika lärargrupper eller metodmässiga tillvägagångssätt18 har inte gått att utröna. 

När det gäller lärares undervisningsmässiga läroboksanvändning hävdar Tom Wikman (2004) 

att det förekommer fyra olika förhållningssätt; från ingen användning alls till att läroboken och 

dess innehåll verkställs i undervisningen mer eller mindre slaviskt. För att det senare skall bli 

en undervisningsrealitet torde det erfordra att läroboksinnehållet till fullo kongruerar med den 

enskilde lärarens syn på samtliga ämnesdidaktiska frågor (jfr. Englund 2006:14).  

 

Under förutsättning att det föreligger en överensstämmelse mellan lärarens pedagogiska grund- 

syn och dennes använda lärobok, torde det fält varpå de formeras vara åtminstone delvis ett och 

samma; akademin. Ordvalet delvis motiverar jag medelst utgångspunkt i de teoretiska argument 

Anders Holmgren (2011) anför, nämligen att läroboksforskningen är tämligen mångfacetterad 

och ”uppvisar en interdisciplinär struktur” (Holmgren 2011:23). En bild som förstärks i Niklas 

Ammerts (2008) modell, i vilken det framgår att läroboksförfattaren har flertalet olika krav att 

beakta i skrivprocessen varav de primära består av: forskningsämnets senaste rön, pedagogiska 

strömningar, läro- och kursplaner (läs: den formella läroplanen) liksom lärarnas och förlagets 

krav19. Vad modellen emellertid ej problematiserar är huruvida läroboksförfattarens premisser 

är desamma oberoende av huruvida det rör sig om implementeringen av ett nytt skolämne eller 

ett befintligt sådant. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är lärobokstraditionen, vilket även 

Brink (2006a) betonar medelst sin uttryckta ståndpunkt att utvecklingen av läromedel tenderar 

                                                           
18 Skolverkets rapport bygger på ett empiriskt material bestående av enkäter medan Ingela Korsell använt sig av 

intervjuer och observationer.  
19 Hela modellen finns återgiven i Bilaga I. 
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att vara begränsad och att läroboksförfattare i viss utsträckning enbart skriver av varandra20. I 

förhållande till skolämnet sociologi förefaller detta tämligen intressant i och med att det sedan 

tidigare inte existerar några läroböcker att använda som förlagor (i varje fall inte på den aktuella 

skolnivån). Därmed föreligger ytterligare stöd för vikten av att inte bara studera sociologilärare 

utan även belysa läroboksförfattarens urvalspremisser i förhållande till en potentiell sociologisk 

ämneskanon. Utöver ovan nämnda faktorer som läroboksförfattaren har att beakta understryker 

Ulla Ekvall (2001) betydelsen av rådande diskurs/-er, vilka Michel Foucault menar definieras 

minst lika mycket av vad de exkluderar som vad de inbegriper (se Nilsson 2008:55). Med andra 

ord är det i denna uppsats intressant att belysa vilka aspekter en potentiellt rådande sociologisk 

ämneskanon såväl inbegriper som vilka den undantar.  

 

Härifrån och vidare: 

Sammantaget kan den tidigare forskningen sägas framhäva olika perspektiv på huruvida det de 

facto föreligger en sociologisk kärna och vad denna kärna/ämneskanon i sådana fall inkluderar. 

Oenigheten är även representativ vad gäller kanonformeringens betingelser, där kanon antingen 

betraktas ur ett konsensusperspektiv eller som ett sätt att söka reproducera ett särskilt kulturellt 

kapital (och i förlängningen den rådande samhällsordningen). Perspektiven förenas dock av att 

de båda utgår från utvecklingen av en övergripande litterär kanon, det vill säga deras studium 

belyser inte processen i förhållande till ett specifikt (skol-)ämne. Däremot förekommer det olika 

studier som påvisar att kanon de facto spelar roll för den undervisning läraren bedriver och att 

introduktionen till kanon sker inom akademin medelst utbildningsinnehållet. Emellertid är det 

inte enkom lärarutbildningen och de ämneskunskaper den inbegriper som påverkar den enskilde 

lärarens sedermera undervisningsinnehåll utan även läroboken, vars innehåll i sig – åtminstone 

i relation till befintliga skolämnen – är ett resultat av flera olika faktorer/krav. Med beaktning 

av ovanstående finner jag det synnerligen intressant men framför allt relevant att utifrån olika 

nivåer – läroboksförfattare respektive sociologilärare – studera hur olika läroplansuttolkarnivå- 

er legitimerar sitt ämnesurval (jfr. studiens båda forskningsfrågor).  

 

                                                           
20 Denna ståndpunkt har författaren själv belyst empiriskt i avhandlingen Gymnasiets litterära kanon. Här 

påvisar han att det under tidsperioden 1910-1945 var möjligt att formera en relativt fast och beständig kanon, 

vilken avspeglades i litteraturen där den primära skillnaden mellan de studerade antologierna består i det relativa 

utrymme som tilldelats olika litterära perioder och författare. Vidare beskriver författaren att ”mycket tyder på 

att denna kanon väl motsvarade den tidens, det samhällets och den skolmiljöns krav på läsfärdighet” (Brink 

1992:295).  
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III. Teoretiska utgångspunkter med inspiration av Foucault 

”I en känd passage liknar Michel Foucault sina böcker vid verktygslådor som läsaren kan använda efter 

eget huvud. Vid ett annat tillfälle beskriver han sig som receptutskrivare, riktningsvisare, kartograf och 

vapensmed i en och samma person. Dessa lekfulla, ironiska, men också allvarligt menade självbeskrivning- 

ar /.../ ger en fingervisning om varför Foucaults arbeten fått global spridning. De är helt enkelt användbara 

– som verktyg för att tänka” (Götselius & Olsson 2008:7) 

 

I denna uppsats är det just i termer av ett verktyg eller tankeredskap jag ämnar använda Michel 

Foucault. Att hans bidrag utgör en tämligen adekvat utgångspunkt i förhållande till ett diskurs- 

diskursanalytiskt studium torde explicit framgå av att Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips betonar att även om det diskursanalytiska fältet är ytterst mångfacetterat och inbegriper 

tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser råder en kutym att forskaren skall förhålla sig 

till Foucault genom att ”kommentera, modifiera, kritisera och gärna citera” hans texter (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:19). Det innebär fördenskull inte att en sådan (förordad) ansats är 

enkel att realisera/tillämpa utan Foucaults syn på diskurs och diskursbegreppet per se var något 

han utvecklade kontinuerligt i sina verk (och som andra forskare sedermera har utvecklat i flera 

olika riktningar21). I strävan att tydliggöra en för samtliga orienteringar gemensam och grund- 

läggande definition talar Winther Jørgensen och Phillips (2000:7) om diskurs som ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen”. Till denna grund fogar Foucault en fördjupad dimension då 

han talar om diskursen i termer av en utsägelsefunktion, vilken är länkad till ett koordinatsystem 

av möjlighetslagar och existensregler (Foucault 2011:121). Med andra ord är rådande diskurs 

avgörande för inte bara vad som sägs utan även för vad som de facto är möjligt att säga.  

 

I förhållande till ovanstående skall jag återkoppla till det inledande avsnittet och begreppsparet 

formell respektive verkställd läroplan, vilka Goodlad (1979) menar inte behöver kongruera utan 

läraren besitter en viss tolkningsmöjlighet (jfr. Persson 2018). Om vi transfererar förevarande 

resonemang till ett diskursanalytiskt perspektiv enligt Foucaults tankar kan den formella läro- 

planen sägas utgöra den övergripande diskurs läraren har att förhålla sig till i undervisningen 

hen bedriver. För att tala i konkreta termer står det (exempelvis) angivet i kursplanens centrala 

innehåll att sociologikursen ska inkludera ”skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala 

processer och socialisation” (Skolverket u.å.:1). Med beaktning av den pluralismen som råder 

                                                           
21 Se exempelvis Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori respektive Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys.  
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inom ämnet och att ovan nämnda myndighets skrivelse inte stipulerar vilka specifika begrepp 

och teorier/teoretiker läraren skall ta upp i relation till detta innehåll kan det sägas föreligga ett 

intra- diskursivt tolkningsutrymme. Om vi därtill adderar det faktum att Skolverket (2019) 

betonar att den enskilde läraren besitter möjligheten att ”lägga till innehåll som inte står fram- 

skrivet i det centrala innehållet” torde det vara givet att lärarens tolkningsutrymme inte enbart 

existerar inom den rådande diskursen utan även bortom densamma. Utifrån detta resonemang 

består studiens empiriska utgångspunkt i att klargöra hur läroboksförfattare respektive socio- 

logilärare talar om och legitimerar sitt ämnesurval liksom hur detta urval förhåller sig till råd- 

ande diskursordningen. I linje med Ingrid Sahlins (1999:91) perspektiv rör det sig därmed om 

vad läroplansuttolkarnas urval ”underförstår, omöjliggör respektive implicerar”.  

 

För att förstå Foucault räcker det inte med att belysa hans syn på diskursbegreppet utan den en- 

skilde forskaren behöver även beakta begreppen kunskap och makt eftersom det mellan dessa 

tre råder ett dialektiskt förhållande, vilket innebär att diskursen bidrar till att konstruera makt 

och kunskap samtidigt som den konstrueras av desamma (se Carabine 2001:268). I relation till 

detta understryker Foucault själv att det inte är diskursens inre kärna – och den dolda kunskap 

eller maktutövning som utgör dess hjärta – som bör belysas utan ”i stället måste vi utgå från 

diskursen själv, hur den ter sig, dess regelbundenheter och söka oss mot de yttre villkoren för 

dess möjlighet – mot det som ger upphov till diskurshändelsernas slumpmässiga serie och som 

bestämmer dess gränser” (Foucault 1993:38). Vad han förespråkar är således att den enskilde 

forskaren vänder blickfånget gentemot och studerar den diskursiva praktiken, vilken består av 

”en mängd anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum som under en bestämd 

epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat de villkor 

under vilka utsägningsfunktionen utövas” (Foucault 1972:133-134). Denna utsägningsfunktion 

verkar på olika plan och avgör dels vad som är juridiskt, moraliskt och socialt accepterat, dels 

vad som räknas som kunskap (Carabine 2001:268ff). I denna studie är det företrädesvis den 

senare aspekten som står i fokus i form av vilket ämnesurval läroboksförfattare och sociologi- 

lärare betraktar utgöra adekvata sociologiska kunskaper och hur deras respektive urval förhåller 

sig till den övergripande diskursen (läs: den formella läroplanen).  
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Ovan nämnda ämnesurval realiseras emellertid inte i ett vakuum – vilket även torde framgå av 

forskningsöversikten – utan Foucault (1983) menar att den enskilde individen konstrueras som 

subjekt av de samhälleliga maktförhållanden hen är underkastad, det vill säga vilken subjekts- 

position individen intar. I en förlängning av detta resonemang (utifrån ett diskurspsykologiskt 

perspektiv) hävdar Nigel Edley (2001) att subjektspositionen inte enkom underkastar subjektet 

olika maktförhållanden utan även strukturerar sättet varpå subjektet tänker, känner och pratar22. 

För att uttrycka det i mer empiriska termer föreligger det i enlighet med en individs position ett 

antal förväntningar eller krav som det åligger denne (individen) att efterleva; en tankegång som 

kongruerar tämligen väl med både lärarens och läroboksförfattarens roll (se forskningsöversikt- 

en). Vad den tidigare forskningen emellertid inte belyser är huruvida villkoren är desamma för 

ovan nämnda kategorier vid implementeringen av ett nytt skolämne som i relation till ett redan 

befintligt sådant? För Foucault (1972) är nämligen såväl subjektets roll liksom dess utsagor en 

produkt; en produkt som definieras av subjektets rådande position. Med andra ord kan subjektet 

i sina uttalanden – diskursen – sägas begränsas av de betingelser subjektspositionen inbegriper. 

Förevarande betingelser är enligt författarens argumentation ett resultat av den för tiden rådande 

kunskapsregimen, det vill säga han utgår från en monologistisk syn; en syn som sedermera ”er- 

satts av en mer konfliktfylld bild, där olika diskurser existerar parallellt eller kämpar om rätten 

att avgöra sanningen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:20).  

 

Det senare perspektivet – att det existerar flertalet kunskapsregimer parallellt – kongruerar med 

både de heterogena forskningsresultat som föreligger och det faktum att Skolverket tillsammans 

med läraren kan sägas avgöra vad som betraktas utgöra centrala ämneskunskaper23. Huruvida 

det i förevarande fall är en eller flera olika diskurser som stipulerar det sociologiska skolämnes- 

innehållet – och om detta kongruerar med tanken om en enhetlig ämneskanon – ämnar jag be- 

lysa empiriskt i denna uppsats. Med andra ord avser jag medelst ett diskursanalytiskt perspektiv 

söka klargöra formeringen av ämnesurvalet i skolämnet sociologi och vilka möjlighetslagar och 

existensregler som föreligger i relation till två specifika subjektspositioner; läroboksförfattare 

respektive sociologilärare.  

 

                                                           
22 Jfr. Forskningsöversikten och specifikt akademins formering av lärarens sedermera 

undervisningsinnehåll/ämnesurval (reproduktionen av kunskap).  
23 Se ovanstående resonemang kring lärarens tolkningsutrymme inom och bortom rådande diskursordning.  
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IV. Metodmässiga premisser 

”Ibland framställs forskning som ett hantverk. Med detta menas då att det inte är något som man enkelt kan 

utföra genom att följa detaljerade procedurer och modeller. Det är snarare något som utvecklas genom 

deltagande och som man successivt involveras i” (Alvehus 2019:136). 

 

Ovanstående citat kan betraktas vara signifikativt för denna studie, genom vilken jag orienterat 

mig på forskningsfältet och genomfört en rad olika överväganden i syfte att finna min väg från 

idé till slutlig produkt; en process jag kommer belysa i detta kapitel.  

 

Urval och tillvägagångssätt: 

I uppsatsens inledande avsnitt belyser jag att skolämnet sociologi bedrivs inom förhållandevis 

olikartade gymnasieprogram; från Barn- och fritidsprogrammet till det Samhällsvetenskapliga 

programmet. I relation till detta faktum argumenterar Johan Fagerberg i sin rapport för att den 

enskilde ämnesläraren bör beakta det eller de sätt varpå sociologiämnet kan både ”utformas och 

anpassas för respektive program för att göra ämnet relevant och matcha elevernas framtida 

kunskapsbehov i deras yrkesliv” (Fagerberg 2018:9). Förutsatt att lärare i sin verkställda läro- 

plan realiserar denna anmodan – en för respektive program särskild ämnesdidaktik – torde det 

ej vara möjligt att tala om en gemensam sociologididaktik och därmed inte heller en sociologisk 

ämneskanon. För att skapa en högre grad av enhetlighet i det empiriska materialet valde jag 

därav att avgränsa denna studie till att enbart inbegripa lärare som är verksamma på samhälls- 

vetenskapliga programmet; det program där flest gymnasieelever kommer i kontakt med ämnet 

(Fagerberg 2018:10). Ovanstående avgränsning är inte den enda som förekommer utan jag har 

även valt att enkom studera ämnesbehöriga lärare; en tämligen problematisk avgränsning givet 

att mindre än 30 procent av samtliga sociologilärare läsåret 2016/2017 hade en legitimation i 

ämnet (se Fagerberg 2018:13). Att gymnasieskolor dessutom generellt endast tenderar att en- 

bart ha en lärare i sociologi medförde en tämligen komplex informantrekrytering. 
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Informantrekryteringens komplexitet avspeglas i det faktum att jag sökt ämneslärarinformanter 

på flera olika sätt. En lärare har jag personligen rekryterat via mitt kontaktnät medan en annan 

kom att delta tack vare tips från handledare. Övriga tre lärare har jag lokaliserat och kontaktat 

mailledes utifrån premissen att databasen gymnasium.se klargjort att skolorna de arbetar på be- 

driver den aktuella programinriktningen. Utifrån förevarande register och skolornas hemsidor 

identifierade jag både regionalt och i förhållande till de större städerna24 i Sverige ett tjugotal 

olika lärare. Givet att uppsatsens empiriska underlag är tämligen begränsat borde jag möjligen 

ha breddat min sökning ytterligare, men det är ej säkert att ett sådant förfarande resulterat i ett 

större urval i och med de rådande avgränsningarna. Daniel Bertaux (1983) menar dessutom att 

ett mindre informantantal inte per automatik innebär reducerad relevans för en studies resultat 

utan framhäver att empirins kvalitet är överordnad dess kvantitet. Med detta liksom uppsatsens 

tidsmässiga ramar i beaktning kom jag slutligen att begränsa mitt urval sociologilärare till fem 

stycken25, där fyra av dem liksom de båda läroboksförfattarna rekryterades via mail. Samman- 

taget torde det därmed framgå att informantrekryteringsprocessen bygger på olika premisser då 

ett par informanter är valda på basis av ett bekvämlighetsurval och övriga via ett målstyrt urval 

(se Bryman 2018:243 och 498).  

 

Intervjuförfarandet har realiserats på olika sätt i och med att två av intervjuerna har ägt rum på 

informanternas respektive arbetsplats medan resterande skett per telefon av såväl praktiska som 

tidsmässiga skäl. Att telefonintervjuer omöjliggör uppmanande kommunikation av icke-verbal 

art kan enligt Monica Dalens (2008) argument utgöra en tydlig nackdel i intervjusituationen. I 

förevarande fall har jag emellertid inte upplevt att detta utgjort ett problem utan alla informanter 

har bidragit med ett tämligen öppet förhållningssätt om sitt respektive ämnesurval och hur hen 

legitimerar detsamma. Vid genomförandet har jag använt mig av en semistrukturerad intervju- 

guide26 som stöd och inlett med frågor av allmän karaktär vartefter jag övergått till mer specifika 

frågeställningar om i sociologilärarnas fall undervisningsinnehållets vad och varför respektive 

vilka beaktanden och/eller krav skrivprocessen implicerat för de båda läroboksförfattarna27. Här 

skall jag betona att intervjuguiden inte har verkat bestämmande för utformningen av respektive 

                                                           
24 Ett slumpmässigt urval hade varit möjligt om jag inledningsvis insett att det var möjligt att skapa en rak lista 

över samtliga skolor. Nu kom i stället de aktuella avgränsningarna att göras på olika premisser. När det gäller de 

regionala skolornas lärare har dessa kontaktats med en strävan att kunna genomföra intervjun på plats medan det 

i storstadsregionernas fall funnits en strävan att effektivisera urvalsprocessen. 
25 Ytterligare tre lärare fann min uppsats intressant och önskade delta, men hade inte möjlighet för tillfället.  
26 Båda intervjuguiderna finns återgivna som Bilaga II respektive III. 
27 Jfr. Den så kallade områdesprincipen (se Dalen 2008:31) 
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intervju utan snarare fungerat som en övergripande ram inom vilken informanterna i mångt och 

mycket styrt samtalet. Sammantaget varade intervjuerna – vilka transkriberades i anslutning till 

genomförandet – i sociologilärarnas fall mellan 30 och 40 minuter (med undantag av en intervju 

som pågick i nästan 50 minuter). En tidsskillnad föreligger även när det gäller intervjuerna med 

läroboksförfattarna då den ena intervjun varade 45 minuter och den andra en timme. De aktuella 

tidsskillnaderna till trots anser jag att samtliga informanter bidragit med adekvata och mer eller 

mindre utförliga beskrivningar och förklaringar av sitt respektive urvalsförfarande. 

 

Empiribearbetning: 

I boken Från stoff till studie beskriver Jens Rennstam och David Wästerfors (2015) att det inom 

den befintliga metodlitteraturen finns en uppsjö av olika rekommendationer kring analys av ett 

kvalitativt material. Med andra ord är det upp till forskaren att navigera genom förevarande fält 

och identifiera de influenser hen kan nyttja i förhållande till sin studie. Givet detta har jag valt 

att utgå från ett icke-systematiskt tillvägagångssätt och därmed hämtat inspiration från flera o- 

lika håll. Detta förfarande har möjliggjorts av att Foucault själv ej beskriver genomförandet av 

en diskursanalys utan de modeller han talar om – arkeologiska respektive genealogiska – är rent 

teoretiska (se Winther Jørgensen & Phillips 2000:71). 

 

Med beaktning av den tämligen obefintliga praktiska vägledningen har jag försökt att underlätta 

analysarbetet medelst att genomföra det i flertalet olika steg, varav det första initierades redan 

under intervjuerna. Via tolkningsmässiga frågor – vilka jag formulerade utifrån informanternas 

utsagor – utförde jag en förberedande analys av empirin medan den konstruerades. Därmed kan 

informanterna sägas både ha tagit del av och godkänt vissa tolkningar på förhand (vad gäller 

deras eget ämnesurval och hur de legitimerar detta). Förevarande tillvägagångssätt har förenklat 

mina möjligheter att identifiera väsentliga delar i empirin och därmed bemästra det Rennstam 

och Wästerfors (2015)  benämner kaosproblematiken. Steg två i analysarbetet innebar sedan att 

jag betraktade samtliga intervjuutskrifter som separata delar för att söka identifiera det unika i 

materialet (jfr. Laub & Sampson 1998).  
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Utifrån varje enskild intervju konstruerade jag därefter en sammanställning av deras respektive 

centrala delar i ordningsföljd, det vill säga oberoende av (teoretisk) relevans. Att presentera allt 

väsentligt empiriskt material i denna slutprodukt har inte varit möjligt (jfr. Rennstam & Wäster- 

fors 2015:12). Dessutom erfordrar analysarbetet i sig att forskaren dekonstruerar den förvärvade 

kunskapen för att sedan presentera den i en ny form. I denna studie har jag beaktat ovanstående 

båda aspekter genom att först och främst utföra en initial kodning av varje – enligt min tolkning 

– väsentlig aspekt i strävan att klargöra: (1) Vad betyder informantens uttalande? – (2) Vilken 

diskurs kan detta uttalande sägas utgöra en del av? – (3) Hur är formeringen av uttalandet be- 

tingat och vilka existensregler påverkar denna formering? (jfr. Berner 2005:133). Tolkningarna 

har sedan – med hjälp av clusteringtekniken28 och en abstraktion samt tematisering – legat till 

grund för en fördjupad analytisk kodning, utifrån vilken jag kunnat identifiera men framför allt 

analysera repetitiva diskursiva mönster och därigenom klargöra hur informanternas urval och 

legitimering av detsamma förhåller sig till både varandra och den övergripande diskursen (läs: 

den formella läroplanen)29. Slutligen innebar analysprocessen att jag med hjälp av mitt valda 

diskursanalytiska perspektiv i ljuset av dels den befintliga forskningen, dels läroboksinnehållen 

tolkade resultaten och utifrån dessa klargör jag i uppsatsens empiriskt orienterade avsnitt att de 

tidigare forskningsbidragen kan förklara vissa men inte samtliga aspekter vad gäller läroplans- 

uttolkning i skolämnet sociologi. 

 

Etiska beaktanden och metodreflektion: 

Att genomföra en vetenskaplig studie innebär att konstant göra olika avvägningar och val. Innan 

forskaren påbörjar arbetet förordar Vetenskapsrådet (2002) att forskaren väger forskningskravet 

gentemot individskyddskravet, det vill säga försöker säkra att de presumtiva kunskaper studien 

kan generera överväger potentiella risker för deltagande informanter. I relation till denna studie 

har jag gjort bedömningen att så är fallet. Etik är emellertid något som måste beaktas under hela 

forskningsprocessen och innebär enligt Eva Skærbæk något mer än att enbart söka efterleva på 

förhand fastställda principer; det inbegriper även att ”ta ansvar för vad vi ser och vad vi inte ser 

samt hur vi uttrycker det” (Skærbæk 2012:142). Just uttrycksaspekten i förhållande till studiens 

syfte har varit särskilt relevant vid rekryteringen av sociologilärare eftersom det för läraren före- 

ligger en återkommande oro att skolforskning inbegriper en bedömning av dennes undervisning 

(se Sandahl 2011). Därav har jag i min kontakt med potentiella och reella lärarinformanter be- 

                                                           
28 Se Catherine Marshall och Gretchen B. Rossman (2016). 
29 Jfr. komparativ metod. 
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tonat att jag inte strävar efter att värdera deras undervisning per se utan enbart belysa vad den 

inbegriper samt hur de (lärarna) legitimerar sitt respektive urval. För att uttrycka det på ett annat 

sätt är studiens fokus inte att belysa huruvida sociologilärarnas ämnesurval är rätt eller fel utan 

att åskådliggöra vad och varför undervisningen inbegriper de aspekter den gör samt: (1) belysa 

hur dessa aspekter förhåller sig till den formella läroplanens skrivelser och lärobokens innehåll 

samt (2) klargöra om det råder konsensus i ett eller flera avseenden mellan dessa uttolkningar. 

 

Samtliga informanter förenas av att de både innan och i direkt anslutning30 till intervjun erhållit 

information om vilken funktion deras medverkan är tänkt att fylla liksom kort information om 

studiens övergripande syfte. Att jag ej förmedlat studiens syfte mer ingående beror på att ett så- 

dant förfarande riskerar att utmynna i att informanterna svarar i enlighet med vad de tror att jag 

som forskare eftersöker (jfr. Repstad 2007). Utifrån ovan nämnda presentation har alla intervju- 

personer skriftligt eller muntligt givit samtycke till att delta. Vidare har jag betonat att uppsatsen 

kommer genomföras i enlighet med rådande forskningsetiska principer31, något informanterna 

är väl införstådda med eftersom de själva innehar flera akademiska examina. Förevarande inne- 

havande har även inneburit en fördel vad gäller reducering av risken för utövande av symboliskt 

våld (se Bourdieu 2012:609). 

 

För att avslutningsvis återgå till det etiska ansvarstagandet understryker Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) att forskaren som utgår från en diskursanalytisk ansats bör klargöra för läsaren 

hur hen är positionerad i relation till diskurserna som utgör dennes studium. Detta förhållnings- 

sätt kongruerar med definitionen av Donna Haraways (1988) begrepp situering; att kunskap ej 

går att särskilja från den position det kunskapande subjektet bedriver sin studie. Med andra ord 

åligger det forskaren att belysa vilka premisser som ligger till grund för dennes bedrivna studie 

eftersom ett sådant (explicit) förtydligande ”allows us to become answerable for what we learn 

how to see”32 (Haraway 1988:583). Att jag själv studerat sociologi på akademisk nivå och sträv- 

ar efter att undervisa i (skol-)ämnet betyder att jag har gjort en tolkning av vad en gymnasiekurs 

i ämnet bör inbegripa. För att inte transferera min tolkning har jag sökt implementera en öppen 

nyfikenhet för informanternas ämnesmässiga förhållningssätt (jfr. Widerberg 2002). Emellertid 

är det inte enkom den egna situeringen som forskaren bör beakta (och problematisera) utan även 

                                                           
30 Därmed har informanterna haft god möjlighet att överväga sitt deltagande (jfr. Vetenskapsrådet 2002:10).  
31 Detta gäller således även konfidentialitets- respektive nyttjandekravet varav jag tydligt betonat specifikt det 

förstnämnda.  
32 Jfr. Eva Skærbæks (2012) resonemang kring etik ovan.  
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det empiriska materialets. Att empirin i sig har betydelse illustrerar Karen Barad (2003) på följ- 

ande vis:  

”Material conditions matter, not because they ”support” particular discourses that are the actual generative 

factors in the formation of bodies but rather because matter comes to matter through the iterative intra-

activity of the world in its becoming” (Barad 2003:823)33.  

Tillämpat på förevarande uppsats innebär författarens resonemang att de ämnesdidaktiska urval 

informanterna gör i förhållande till sin undervisning respektive läroboksförfattande tillskrivs en 

större betydelse i och med att informanterna i sig kan sägas utgöra en legitimerad förlängning 

av rådande styrdokument. För att uttrycka det i andra ordalag framstår validiteten hos det socio- 

logiska ämnesinnehållet som god givet att det råder en överensstämmelse mellan den formella 

läroplanen och läroboksinnehållet respektive den verkställda läroplanen. Förutom ovan nämnda 

beaktande förordar Winther Jørgensen och Phillips (2000) även att forskaren problematiserar 

vilka potentiella konsekvenser ens studie kan resultera i; inte bara för informanterna utan även 

den diskursiva produktionen av omvärlden. Mitt svar på denna rekommendation är att studien 

ej utgår från en normativ och/eller värderande ansats utifrån vilken jag ämnar framhäva hur en 

sociologisk ämneskanon bör eller skall vara beskaffad utan fokus består i att söka belysa huru- 

vida en sådan (kanon) föreligger och hur formeringen av denna i sådana fall går till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Kursivering i original. 
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V. Formeringen av en sociologisk ämneskanon? 

För att uppnå uppsatsens primära syfte och utifrån olika läroplansuttolkningsnivåer – läroboks- 

författare och sociologilärare – belysa vad som betraktas utgöra ett adekvat ämnesurval i skol-

ämnet sociologi och hur läroplansuttolkarna legitimerar detsamma ämnar jag i detta empiriskt 

orienterade avsnitt illustrera och problematisera de (delvis) olika premisser som råder i relation 

till respektive nivå. Utöver ovanstående avser jag även – vilket framgår tidigare – åskådliggöra 

hur ämnesurvalet per se förhåller sig till rådande diskursordning (läs: den formella läroplanens 

skrivelser) samt tanken om en enhetlig sociologisk ämneskanon vilket Fagerberg (2018) anser 

vara tämligen eftersträvansvärt för sociologiämnet på gymnasienivå34. 

 

Givet det faktum att urvalsprocessens premisser åtminstone i viss grad kan betraktas som olik- 

artade för läroboksförfattare och sociologilärare – vilket blir tydligt utifrån empirin nedan – har 

jag valt att i tämligen stor utsträckning särskilja de båda läroplansuttolkarnivåerna i detta kapitel 

för att sedan väva samman min argumentation i uppsatsens avslutande del; Konklusion. Därav 

kan föreliggande kapitel sägas bestå av två övergripande delar; en för vardera nivå av läroplans- 

uttolkare. I relation till läroboksförfattarna inleder jag med att belysa och problematisera deras 

ämnesrelation för att därefter rikta blickfånget gentemot det sätt varpå de legitimerar sitt ämnes- 

urval i avsnittet Läroboksförfattares sociologiska ämnesurval – ett smörgåsbord eller ej? 

 

Kapitlets andra (övergripande) del kan i flera avseenden sägas vara en reflektion av den första 

då jag först och främst riktar fokus gentemot sociologilärarnas ämnesrelation innan jag övergår 

till att klargöra och analysera det sätt varpå de dels använder läroboken, dels legitimerar sitt ur- 

val innan jag avslutar med att belysa hur detta ämnesurval förhåller sig till tanken om en socio- 

logisk kanon.  

 

 

 

 

                                                           
34 Denna syn framhävs även – vilket jag påvisar i inledningen respektive forskningsöversikten – i relation till 

ämnesdisciplinen sociologi av såväl Andrew Abbot (2000) som Bruce Keith och Morten G. Ender (2004).  



23 
 

Läroboksförfattarna och sociologiämnet 

I samband med sociologins inträde som ett karaktärsämne på det svenska gymnasieämnesfältet 

uppstod ett omfattande läroboksbehov; ett behov de båda läroboksförfattarna kan sägas ha varit 

med om att tillgodose medelst sin respektive lärobok. Att författarna utgör adekvata men fram- 

för allt legitima läroplansuttolkare på denna nivå torde framgå av att de har akademiska examina 

i ämnet och den ene är dessutom behörig att undervisa i skolämnet sociologi. Uppdraget att för- 

fatta en lärobok i ämnet har de emellertid erhållit på olika sätt; den ene blev de facto tillfrågad 

av det aktuella förlaget medan den andre på eget bevåg tog kontakt med sitt sedermera förlag 

och erbjöd sig att skriva en ämneslärobok, vilket framgår av citatet nedan: 

”Jag skickade bara ett mail till förlaget då och skrev att jag tyckte det var jätteroligt att sociologi skulle bli 

ett nytt ämne och att jag skulle gärna vilja skriva en bok inom ämnet. Så att jag stack väl ut hakan va, innan 

jag väl egentligen visste vad det innebar att skriva en sådan här typ av bok, men jag fick svar kanske typ 

bara efter ja några minuter, kanske tio minuter så där någonting från [det aktuella förlaget, min anmärkning] 

att ja berätta lite mer då om hur en sådan bok kan tänkas se ut och hur du tänker upplägget och så”. 

 

Att författa en (sociologisk) skolämneslärobok är således inget enkelt uppdrag, vilket jag även 

indikerar i forskningsöversikten utifrån den modell Ammert (2008) presenterar. Det åligger den 

enskilde läroboksförfattaren att beakta ett flertal olika krav i skrivprocessen, såsom företrädes- 

vis forskningsämnets senaste rön, pedagogiska strömningar, läro- och kursplaner samt lärarnas 

respektive förlagets krav. Modellens tillämpbarhet i förevarande fall – implementeringen av ett 

delvis nytt skolämne – är dock förhållandevis begränsad givet det faktum att läroboksförfattarna 

talar om en tydlig och tämligen vidsträckt frihetsgrad att tolka ämnesinnehållet utifrån primärt 

den formella läroplanen, se nedanstående citat:  

”Skolverkets formuleringar har ju varit vägledande och sen har det ju varit min tolkning av det då. Alltså 

att göra om det här centrala innehållet och bryta ner det här liksom på i princip stoffnivå, eller vad man ska 

säga, så att det går att undervisa om det”.  

Läroplansuttolkningen på förevarande nivå skall således utmynna i ett undervisningsbart läro- 

boksinnehåll. För att uppnå detta har läroboksförfattarna inte bara beaktat läroplanen utan även 

andra läroboksinfluenser – vilket explicit framgår nedan – men läroplanen i sig har ändock en 

tämligen överordnad roll, vilket informanten A illustrerar på följande vis: ”det är ju viktigt att 

man skapar ett läromedel som uppfyller Skolverkets framskrivning av ämnet”. I linje med 

Foucault terminologi bestäms läroboksinnehållet eller mer korrekt uttryckt dess existensvillkor 

och möjlighetslagar därigenom av vad den formella läroplanen föreskriver. Med andra ord an- 
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ger/stipulerar läroplanens diskurser de ramar läroboksförfattaren har att förhålla sig till, vilket 

framgår av följande uttalande: 

”Det kanske var vissa grejer så här som man känner att det Skolverket skriver fram som man kanske inte 

hade gjort exakt samma själv, men där har väl jag rättat mig då utifrån hur [Skolverket, min anmärkning] 

beskriver ämnet och innehållet.” 

Läroboksförfattaren beskriver vidare att kursplanen inte var helt fastställd i samband med att 

hen skrev sin lärobok, vilket tvingade författaren att ”vänta in lite också då för att se hur Skol- 

verket, om de skulle göra ändringar och så där”. Den överordnade roll läroplanens diskurser har 

eller rättare sagt tillskrivs av läroboksförfattarna gäller emellertid inte enkom i relation till vad 

de (författarna) är mer eller mindre ålagda att inkludera innehållsmässigt utan diskurserna tycks 

även beaktas vid strävan att utvidga den sociologiska framställningen, vilket är tydligt i citatet 

nedan:  

”Man får tänka att det centrala innehållet finns där men sen finns det också sådant som så att säga vidgar 

sociologin lite /.../ Så i de fallen jag känner att jag liksom skulle vilja peta in lite saker så har jag väl gjort 

det och det relaterar ju helt klart till det centrala innehållet. /.../ Så länge det är inom de ramarna så”. 

Därmed kan den rådande diskursen – här representerad av den formella läroplanens skrivelser 

– sägas ange ramarna för vilka aspekter sociologiska skolämnesläroböcker skall inbegripa men 

även vilka aspekter de kan tänkas inbegripa. I förhållande till ovanstående ramar besitter läro- 

boksförfattarna ett tämligen begränsat men icke obefintligt tolkningsutrymme, vilket består av 

deras respektive ämnesförståelse (läs: ämneskunskaper) samt olika akademiska läroböcker i det 

aktuella ämnet. De förstnämnda – ämneskunskaperna – intar en ytterst central ställning i detta 

sammanhang då B talar om sitt läroboksinnehåll som ett resultat av ”en samlad kunskap” som 

hen ”kollat av”. Även A framhäver om än mer indirekt betydelsen av ämneskunskaper i skriv- 

processen: ”jag utgick ju väldigt mycket också från, i mitt val alltså, utifrån hur35 jag själv har 

läst sociologi”. Författarnas uttalanden skall dock inte betraktas som att läroboksinnehållet är 

en (direkt) reproduktion av deras respektive ämneskunskaper, utan A betonar att hen ”fått läsa 

om hela egentligen sociologiämnet”. Förevarande omläsning är enligt min tolkning av empirin 

ett resultat av att ämneskunskaperna genomgått en transformering då dessa tidigare var avsedda 

för läroboksförfattarnas eget bruk i form av antingen eget lärande eller egen forskning, men att 

de i och med uppdraget att skriva en lärobok blivit avsedda för andras bruk och skall därmed 

framstå som undervisningsbara för sociologilärare och dessutom undervisningsrelevanta för 

                                                           
35 Min kursivering. 
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gymnasieelever36. Författarna talar i relation till ovanstående tolkning enstämmigt om en sträv- 

an att söka ”tillgängliggöra sociologi”; ett tillgängliggörande som skett på lite olika premisser, 

vilket jag kommer påvisa nedan.  

 

I ovanstående stycke identifierar och presenterar jag de två källor läroboksförfattarna nyttjar i 

relation till sitt tolkningsutrymme; ämneskunskaper respektive akademiska ämnesläroböcker. 

Den senare kategorin inbegriper två olika komplementära delar: (1) primära källor (läs: kända/ 

viktiga sociologiska studier) och (2) sekundära källor (ämnesintroducerande läroböcker för den 

akademiska nivån). Givet att de primära källorna enligt B är ”någonting som jag tror att nästan 

alla sociologer antingen har läst eller läst sekundärt, alltså delar av genom grundläggande socio- 

logiböcker” kan informanternas läroboksinnehåll därav sägas bestå av en omtolkning av redan 

befintliga ämnesintroducerande sociologiböcker, om än avsedda för en annan (skol-)nivå. Med 

andra ord ger denna tolkning stöd åt Brinks (2006a) ståndpunkt att läroboksförfattare generellt 

tenderar att enbart skriva av varandra, det vill säga en specifik lärobokstradition föreligger. 

 

Vilka akademiskt orienterade läroböcker ligger då till grund för ovan nämnda ämnesomlärning 

och som författarna i förevarande studie därmed potentiellt reproducerar?37 Läroboksförfattarna 

talar om att de utgått från företrädesvis tre olika ämnesintroducerande sociologiböcker i strävan 

att ”få lite tankar om vad de tar upp när de vill förklara” ämnet: Göran Ahrnes Att se samhället, 

Anthony Giddens Sociologi samt Per Månsons Båten i parken38. Alla dessa läroböcker tenderar 

att förekomma som kurslitteratur på det akademiska fältet och de sistnämnda förenas dessutom 

av att de tryckts i flera upplagor, vilket kan tolkas som att de kongruerar med akademins ämnes- 

syn. För att uttrycka det i andra ordalag erhåller ovan exemplifierade läroböcker legitimitet gen- 

om sin representation av kurslitteratur inom ämnesdisciplinen sociologi. Givet denna tolkning 

liksom det faktum att de båda läroboksförfattarna i denna studie nyttjat dessa läroböcker som 

förlagor vid sin omläsning av ämnet kan akademin därmed sägas bidra till att definiera vad som 

utgör ett adekvat läroboksinnehåll inte bara i ämnesdisciplinen sociologi utan även i skolämnet 

sociolog. En intressant faktor i sammanhanget är att de aktuella förlagorna till viss del är samma 

kurslitteratur informanterna själva haft under utbildningstiden, vilket explicit framgår av det 

sätt varpå A beskriver förfarandet vid sitt ämnesurval: ”jag utgår mycket från som sagt litteratur, 

                                                           
36 Relevansaspekten är något jag ämnar återkomma till nedan.  
37 Huruvida så de facto är fallet eller ej kommer jag inte att utröna i denna uppsats.  
38 Den ene informanten påtalar att hen dessutom läste läroböcker i religion och samhällskunskap för att ”få en 

känsla över hur ser de texter ut som finns på gymnasiet?” 
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delvis som jag själv liksom då har haft”. Vidare beskriver informanten att den egna skolningen 

i ämnet ”var väl också mycket av min utgångspunkt liksom hur jag strukturerar boken”. Därav 

hävdar jag att läroboksförfattarnas ämnesurval åtminstone till viss del kan betraktas som en re- 

produktion av vad deras akademiska skolning i ämnet inbegripit och hur denna skolning varit 

utformad. Ordvalet delvis motiveras av att skrivandet inte enbart inneburit en omläsning utan 

även en inläsning, vilket informanten B illustrerar i följande ordalag: ”exempelvis det här om 

[specifik teoretiker, min anmärkning] det var väl kanske inte något som, som jag bara... det var 

väl exempelvis något som man fick sitta och läsa in sig lite om”. Informanten berättar vidare 

att hen inte är lika ”inläst på allting för att alla har väl sina liksom favoriter” men att hen ändå 

har försökt att representera ämnesbredden i sin lärobok. Därmed kan den aktuelle författaren – 

vilket tydligt framgår i följande avsnitt – sägas transferera men framför allt reproducera ämnes- 

pluralismen till skolämnet sociologi (jfr. Wagenaar 2004).  

 

Sammantaget hävdar jag att det föreligger ett innehållsligt samband mellan ämnesdisciplinen 

sociologi och skolämnet sociologi vari disciplinen medelst specifika diskursiva existensvillkor 

i form av utbildningsinnehåll och utbildningsutformning såväl direkt via läroboksförfattarnas 

egen skolning i ämnet som indirekt genom legitimeringen av vissa läroböcker – vilka de båda 

författarna sedan använt vid sin omläsning av ämnet – bidrar till att formera vad som betraktas 

utgöra ett adekvat läroboksinnehåll i skolämnet sociologi.  
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Läroboksförfattarnas sociologiska ämnesurval – ett smörgåsbord eller ej?  

Med ovanstående formering av ett adekvat läroboksinnehåll i beaktning ämnar jag i detta avsnitt 

rikta blickfånget gentemot det aktuella innehållet och mer specifikt vad författarna anser att det 

skall utmynna i. Först och främst skall jag (återigen) understryka att de båda läroboksförfattarna 

förenas av strävan att söka tillgängliggöra sociologiämnet på gymnasiet, det vill säga transferera 

ämnesdisciplinen sociologi till skolämnet sociologi genom att försöka göra ämneskunskaperna 

relevanta för en ny skolpublik. Relevansaspekten är ytterst central i detta sammanhang, vilket 

B klargör på följande vis: ”Man vill ju göra det [läroboksinnehållet, min anmärkning] relevant 

för gymnasieeleverna med att det ska landa i deras verklighet och inte i min verklighet”. Även 

informanten A understryker relevansens betydelse: ”det jag tycker är viktigt är ändå att det vilar 

på teori och begrepp då och sen försöka kunna sätta dem i relation till samtiden och till sådant 

som kan kännas relevant för unga då. Så det var liksom min grundtanke”.  

 

Emellertid är det inte läroboksinnehållet eller ämneskunskaperna per se som utgör det primära 

lärandemålet utan författarna betonar att det övergripande syftet består i att förmedla en socio- 

logisk blick (jfr. begreppen sociologiskt tänkande/sociologisk vision). Även om det föreligger 

en samsyn i detta avseende råder det en markant skillnad författarna emellan beträffande vilken 

omfattning av ämneskunskaper ovan nämnda blick erfordrar. Den ene läroboksförfattaren både 

förespråkar och förmedlar en omfångsrik begrepps- och teoriinriktning i sin lärobok, vilken hen 

beskriver som tillgänglig men ändå ”ganska stoffrik” och att det är ”galet mycket begrepp och 

saker som har knökats in”. Den andre författaren kan däremot sägas inta en polaritetsställning 

i denna fråga då hen inte lägger samma vikt vid ämnesspecifika begrepp och teorier, vilket torde 

framgå av citatet nedan: 

”Den här encyklopediska kunskapen tänker jag inte är viktig på den här nivån; att man vet vad en figur eller 

person tänkte, vad den hade för samhällsteori eller placera den i ett samhällsteoretiskt landskap utan jag vill 

ju på något vis sälja in ett sociologiskt perspektiv. Förstå att samhället är något mer än summan av dess 

individer. Att vi inte kan förklara sociala fenomen genom att reducera det till psykologi eller biologi utan 

det krävs en sociologisk blick [min kursivering] för att se och förklara39” 

På den aktuella läroplansuttolkningsnivån föreligger det således flertalet likheter men också en 

betydande innehållsmässig diskrepans trots det faktum att läroboksförfattarna förhåller sig till 

en och samma diskursordning (läs: den formella läroplanen). Med andra ord är det i detta avse- 

                                                           
39 Med andra ord vänder sig läroboksförfattaren mot den lärobokstradition Wagenaar (2004) talar om i en 

amerikansk akademisk kontext (jfr. inledningen).  
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ende möjligt att tala om ett intradiskursivt tolkningsutrymme utifrån vilket läroboksförfattarna 

presenterar olika syn på hur stor sociologisk verktygslåda eleven behöver besitta för att kunna 

utveckla en sociologisk blick. Möjligen är den aktuella diskrepansen ett direkt resultat av olika 

pedagogisk grundsyn då den sistnämnde författaren betonar att detaljer ej har något ”egenvärde 

om de inte finns i en helhetsförståelse”. Dessutom poängterar informanten att det inte är möjligt 

att ”göra ett smörgåsbord och få med alla rätter utan jag får välja rätt”. Den rådande kontrasten 

gentemot den förstnämndes lärobok är slående då denne beskriver sitt läroboksinnehåll i termer 

av att det finns ”lite av varje som ett slags smörgåsbord”40 (jfr. den diskrepans Fagerberg (2018) 

identifierar mellan Forsells respektive Lidskogs lärobok i ämnet). Trots en potentiellt olikartad 

grundsyn tycks läroboksförfattarna dock förenas kring ett antal (centrala) sociologiska ”rätter”, 

vilket blir tydligt i relation till den tämligen enhetliga ämnesundervisning lärarna bedriver ut- 

ifrån respektive lärobok (se avsnittet Sociologilärares ämnesurval och kanon?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 I kontrast till den eftersträvade sociologiska blicken konnoterar detta uttalande med den pluralism som råder 

inom ämnesdisciplinen sociologi.  
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Lärarna och sociologiämnet  

Det är inte bara i relation till läroboksförfattarna det går att tala om en transformering av ämnes- 

kunskaper utan denna process har även varit rådande i sociologilärarnas fall. Vid tidpunkten för 

implementeringen av Gy11 – och sociologins inträde som ett eget ämne på gymnasiefältet – var 

alla lärarinformanter sedan tidigare behöriga41 och yrkesverksamma lärare inom andra ämnen/ 

ämneskombinationer såsom: geografi, historia, samhällskunskap respektive svenska. Samtliga 

informanter – förutom en – har dock bedrivit sociologistudier i varierande utsträckning på hög- 

skola eller universitet42, vilket i praktiken innebär att empirin inbegriper lärare med tämligen 

olika akademiska förkunskaper då vissa enbart läsa enstaka kurser i ämnet medan andra innehar 

en examina i detsamma. Oberoende av vilket har lärarinformanternas tidigare ämnesstudier ej 

bedrivits i syfte att sedermera utgöra grunden för undervisning i ämnet, vilket framgår nedan:  

”Det är ju först i efterhand jag blev gymnasielärare så jag läste ju sociologi och statsvetenskap och så innan 

jag blev lärare. Därför hade jag ju inte det syftet med de kurserna. Den sociologin jag läste då gjorde jag ju 

inte i syfte att någon gång lära ut. Så att därför hade jag ju inte det syftet med de kurserna”.  

En annan lärare understryker – liksom ovanstående – att målet med de egna sociologistudierna 

inte var att undervisa i ämnet utan att bli behörig samhällslärare43. Uttryckt på ett annat sätt har 

lärarinformanternas liksom läroboksförfattarnas ämnesrelation förändrats över tid i och med att 

syftet med deras ämneskunskaper genomgått en transformering.  

 

Givet att majoriteten av sociologilärarinformanterna beträtt det akademiska fältet och tagit del 

av utbildningsinnehållet i den sociologiska ämnesdisciplinen är frågan huruvida det är möjligt 

att tala om en ämnesreproduktion inom skolämnet sociologi?44 För att uttrycka det i andra orda- 

lag och samtidigt tala med Foucault ämnar jag söka klargöra huruvida akademins diskurser vad 

gäller ett definierat och adekvat utbildningsinnehåll går igen i skolämnet sociologi? Enligt min 

tolkning av det empiriska material som ligger till grund för denna uppsats föreligger det ett an- 

tal överensstämmelser mellan utbildningsinnehållet i de ämnesstudier sociologilärarna bedrivit 

och ämnesundervisningen de bedriver – vilket framgår i delen Sociologilärares ämnesurval och 

kanon? – men det existerar även ett flertal betydande diskrepanser här emellan. Ett exempel på 

denna dualism illustrerar C som uttrycker att dennes akademiska ämnesstudier beredde hen med 

                                                           
41 Kravet om lärarlegitimation infördes i samband med den aktuella reformen.  
42 Informanten som inte läst sociologi är dock på basis av andra ämnesstudier behörig att undervisa i ämnet.  
43 Ett skolämne som de facto inbegriper sociologi till viss del (jfr. uppsatsens inledning). 
44 Jfr. Brink (2006). 
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grunderna och sociologins klassiska teoretiker, men att hens ”kunskaper är mer uppdaterade45 

än vad de var då”. En annan lärarinformant talar om sina ämneskunskaper i termer av att dessa 

är utvidgade46: ”jag läste ingen Bourdieu till exempel när jag pluggade; tycker jag är fantastiskt 

rolig idag och går att använda”. Den läroplan sociologilärarinformanterna verkställer inbegriper 

dock inte enbart uppdaterade och utvidgade kunskaper utan även flera exkluderingar, vilket är 

ett av de sätt varpå nedsippringsprocessen verkar (se Brink 2006). Den exkluderande aspekten 

är exempelvis i D:s fall representerad av teoretiker såsom C. Wright Mills och Talcott Parsons 

vilka hen betraktar som mindre användbara i undervisningen medan C understryker att dennes 

egen kurslitteratur under studietiden – Karl Marx verk Kapitalet – inte är något hen ”skulle sätta 

i händerna” på några av sina elever. Att det förekommer ett flertal betydande exkluderade eller 

reducerade skillnader mellan informanternas akademiska ämnesskolning och den undervisning 

de bedriver i skolämnet sociologi torde explicit framgå av citatet nedan:  

”Ja, skillnader är det ju. Alltså den första utbildningen jag fick, den var väldigt kvantitativt inriktad. Det 

var väldigt mycket metoder och statistik och så, det går inte överhuvudtaget och den andra delen /.../ var 

rätt mycket Marx, det går inte heller särskilt bra idag annat än som en grund för annat”.  

Även om det i teorin vore möjligt för informanten att transferera sin egen akademiska skolning 

i ämnet till skolämnet sociologi givet det faktum att läraren – här i generell bemärkelse – själv 

bestämmer vilket utrymme olika delar av kursplanens centrala innehåll skall få i den verkställda 

läroplanen47 menar sociologiläraren att det aktuella ämnesurvalet eller rättare sagt den tydliga 

betoningen på detsamma är icke ”gångbart” ur elevsynpunkt. Med det aktuella ordvalet sätter 

läraren ord på en generell tendens hos informanterna – vilket jag tidigare belyser i relation till 

de båda läroboksförfattarna – att eleverna ska kunna ”relatera till” ämneskunskaperna eller som 

E uttrycker det: ”appellera till eleverna så att jag kan få med mig dem”. En annan lärare betonar 

att hen vid introduceringen av en ny sociologisk teori i undervisningen söker ”exemplifiera och 

förankra den hos eleverna med elevexempel”. Implicit föreligger med andra ord en antydan om 

att undervisningsinnehållet måste vara elevrelevant för att framstå som legitimt. Huruvida detta 

är en generell tendens (läs: pedagogisk strömning) bland övriga skolämnen eller ej har inte gått 

att utröna.  

 

 

                                                           
45 Min kursivering. 
46 Se föregående not. 
47 Se Skolverket (2019) 
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Utöver en exkludering av innehåll menar Brink (2006) att nedsippringen från det akademiska 

fältet till skolämnen även inbegriper en förenklingsaspekt eller för att tala med informanterna; 

en anpassning, vilket F illustrerar i på följande vis: ”Jag har kan man säga lärt om allteftersom 

just för att kunna anpassa det till en gymnasienivå”. Här vill jag särskilt betona informantens 

ordval lärt om, vilket kan betraktas vara karaktäristiskt för envar av lärarinformanterna med en 

akademisk skolning i ämnet. Lärarinformanternas ämnesurval är således i de fall det föreligger 

beröringspunkter med deras egen skolning något de lärt om för att därefter kunna lära ut. Med 

andra ord har lärarna i avsaknad av en ämnesdidaktisk utbildning varit tvungna att på egen hand 

didaktisera sitt undervisningsstoff för att det skall framstå som relevant för eleverna och denna 

process har lärarna kommit att realisera genom en omlärning av sociologiska ämneskunskaper 

utifrån den lärobok de valt. I bjärt kontrast till ovanstående anpassning/förenkling av ämnes- 

kunskaper och de olika nedsippringsprocesser Brink (2006) talar om präglas relationen mellan 

ämnesdisciplinen sociologi och skolämnet sociologi även av ett problematiserande förhållande, 

närmare bestämt en försvåring av ämnesinnehåll, vilket framgår av G:s uttalande nedan: 

”Gymnasieundervisningen är skarpare än mycket av det jag läste då. /.../ den var så svag den utbildningen 

som jag gick så att man lärde sig inte mycket inom vissa delar”. 

Det är inte bara undervisningsutformningen i de akademiska studierna informanten vänder sig 

mot utan även i viss mån utbildningsinnehållet på den aktuella högskolan, se nedanstående citat: 

”Jag hade önskat att det hade varit lite mer traditionell undervisning /.../ Ja, vissa delkurser lärde jag mig 

mycket. Grunderna lärde man ju sig men det fanns mycket mer att önska. Genus var ju inte alls, det fanns 

ingen teori bakom genusforskningen när jag läste. Det vara bara... ja, det kändes som att det bara var en 

massa tyckanden och om man tycker rätt får man godkänt”.  

Med beaktning av de olika sätt varpå relationerna mellan ämnesdisciplinen sociologi och skol- 

ämnet sociologi gestaltar sig i sociologilärarinformanternas fall hävdar jag att deras ämnesurval 

eller undervisningsinnehåll ej kan betraktas vara en reproduktion av deras egen ämnesskolning 

utan det föreligger ett steg däremellan; ett omlärningssteg48. Exempelvis beskriver F att hen på 

förhand läste läroboken för att ta ”reda på allt som skulle kunna tänkas ingå [i undervisningen, 

min anmärkning] och sånt där”. De diskursiva ramar som kan sägas stipulera det sociologiska 

skolämnesinnehållet tillskrivs således i lärarnas fall inte det akademiska ämnet (åtminstone inte 

direkt) utan läroboken och rådande styrdokument, vilket jag tydliggör i nästkommande avsnitt. 

Trots det är ämnesdisciplinen och dess utbildningsinnehåll något sociologilärarna förhåller sig 

till när de talar om sitt ämnesurval även om inte samtliga aspekter får genomslag och sedermera 

                                                           
48 Huruvida detta är ett resultat av att sociologistudierna bedrivits i ett annat syfte eller ej har inte gått att utröna.  
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ingår i den läroplan de verkställer. För att tala i teoretiska termer kan ämnesdisciplinens diskurs- 

er vad gäller ett definierat och likväl relevant ämnesurval därmed sägas vara delvis detsamma 

som lärarna sedermera realiserar/verkställer via ovanstående omlärning, det vill säga en indirekt 

reproduktion. Hur går då denna reproduktion till i praktiken? I förhållande till föregående över- 

gripande empiriska del beträffande läroboksförfattare åskådliggör jag att den formella läroplan- 

en tillsammans med akademin – varav den senare såväl direkt som indirekt – medelst särskilda 

diskursiva existensregler bidrar till att formera vad de aktuella läroboksförfattarna betraktar 

utgöra ett adekvat läroboksinnehåll (se Läroboksförfattarna och sociologiämnet). Därmed åter- 

står att söka klargöra hur sociologilärarna använder detta läroboksinnehåll och legitimerar sitt 

ämnesurval samt huruvida de (lärarna) till fullo nyttjar det tolkningsutrymme de tillskrivs i sin 

diskursiva praktik och hur dessa externa diskurser i så fall förhåller sig till den rådande diskurs- 

ordningen, det vill säga den framskrivna läroplanen.  
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Lärobokens roll som undervisningsredskap och lärarnas legitimering av ämnesurval  

Samtliga lärarinformanter har undervisat i sociologi sedan ämnesinförandet. Dock bedriver de 

sin undervisning med utgångspunkt i olika läroböcker då fyra av dem använder sig av Forsells 

Lärobok/Läromedel i sociologi49 medan den femte tillämpar Lidskogs Sociologi. Lärarna som 

använder den förstnämnda läroboken beskriver att det var den ”enda” tillgängliga för gymnasiet 

vid det aktuella tillfället. En lärare erinrar sig dock att det förelåg en valmöjlighet, men att hen 

sedermera kom att välja Forsells bok på basis av att den ”kändes mer strukturerad än den andra”. 

Informantens bortval grundar sig således på en – relativt sett – bristande struktur. Läraren som 

utgår från Lidskog i sin undervisning har även hen valt bort en lärobok – Per Månsons Båten i 

parken – men på andra premisser, vilket framgår i nedanstående citat:  

”Jag tyckte inte den var speciellt bra för eleverna. Själv tyckte jag att den var rätt bra, men för en [gymnasie- 

elev, min anmärkning] som skulle läsa den texten, man fick förklara för mycket. Det var för jobbigt att ta 

sig igenom. Och sen hittade jag eller jag fick tips om den här boken, lite lättförståeligare men ändå inte ur- 

vattnad”. 

Vad läraren uttrycker är att (sociologi-)undervisning alltid innebär en anpassning av lärostoffet, 

men att denna anpassning i relation till den tidigare läroboken var alltför omfattande och därmed 

gick ut över undervisningen per se. Att det ändock råder en generell lärostoffanpassning vittnar 

exempelvis F om på följande vis:  

”För att bara läsa boken rakt upp och ner det, alltså jag tycker ju personligen att det är så jävla tråkigt. Så 

jag har den som stöd ifall de ska ha något prov eller någonting och att de kan använda de här sidorna, men 

det är sällan jag går in och tar in liksom nu ska jag gå igenom det här rakt upp och ner ifrån boken utan jag 

anpassar det alltid. Däremot kan de ibland få frågor till ett kapitel i boken som de ska läsa och göra de här 

frågorna för att själva komma in i det, för att lättare kunna förstå sen då vad jag pratar om”. 

Det är således inte tal om en strikt läroboksanvändning utan lärarinformanterna ”utgår från läro- 

boken på något sätt som en grund /.../ för genomgångarna”. Till lärobokens planeringsfunktion 

fogas även kursplanen, vilket F illustrerar nedan: 

”Jag utgår från kursplanen eller vad ska man säga, jag ser till att de [kursplanen och läroboken, min upp- 

lysning] är kompatibla med varandra och den här boken är väldigt inriktad på kursplanen så den följer kurs- 

planen i sig då så att det ena utesluter inte det andra här”.   

 

                                                           
49 Första upplagan av boken bär titeln Lärobok i sociologi medan den andra heter Läromedel i sociologi.  
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Därmed kan sociologilärarna sägas planera utifrån läroboken i kombination med den formella 

läroplanen, vilken i ovannämnda fall är representerad av kursplanen. Utifrån kursplanen tender- 

ar flera lärare att specifikt utgå från kunskapskraven, exempelvis beskriver informanten G att 

hen i början av kursen brukar ge eleverna en ”konkretisering av kunskapskraven”, det vill säga 

förklara hur läroplanens skrivelser förhåller sig till dennes uppgifter på kursen. Att det råder ett 

samband mellan lärobok och kursplan framgår även utifrån C:s uttalande nedan, vilket kan säg- 

as legitimera läroboksinnehållet50: 

”[Läro-]boken är ju faktiskt, man ska ju veta det att läroböcker är ju. Det finns ju en tanke. De har ju alltid 

utgått från vad som står i det centrala innehållet och kunskapskraven och vad vi ska göra och sen så får ju 

vi testa förmågorna”.  

Således är det inte enkom kunskapskraven som är av betydelse i sammanhanget utan även det 

centrala innehållet. Vidare skall jag betona att samtidigt som informanten legitimerar läroboken 

och dess innehåll särskiljer hen även lärarens och läroboksförfattarens uppgifter där det åligger 

den senare att definiera ett adekvat ämnesurval. Detta innebär emellertid inte att läroboken och 

rådande styrdokument är de enda källorna till den verkställda läroplanen utan sociologilärarna 

talar om vikten av att komplettera med exempelvis artiklar, dokumentärer, filmer, musikvideor 

och poddar. Med dessa externa källor fördjupar och förstärker sociologilärarna de aspekter som 

finns representerade i respektive lärobok. Det är således inte frågan om något innehållsligt nytt 

som tillkommer i undervisningen utan samtliga lärare talar om att läroboken ”funkar” överlag 

och att de enbart ”förstärker vissa aspekter i boken med lite externa infallsvinklar” eller som G 

uttrycker det: ”jag tycker boken [Forsells lärobok, min anmärkning] håller hela vägen, men man 

klarar sig aldrig med bara en lärobok; man måste ha någonting vid sidan om också”. Därmed 

torde det framgå att lärarna i stor utsträckning tillskriver läroboksinnehållet en legitimitet, vilket 

i praktiken innebär att det är läroboken per se och dess diskurser som bidrar till att definiera ett 

adekvat ämnesurval och som dessutom utgör källan till deras omlärning av ämnet. Med andra 

ord kan sociologilärarna – till skillnad från lärarna i Korsells (2007) studie – sägas arbeta med 

och inte mot läroboken som läroplansuttolkare av vad som utgör ett adekvat ämnesurval. Givet 

denna tolkning utnyttjar lärarna inte det tolkningsutrymme Skolverket tillskriver dem, det vill 

säga deras diskursiva praktiker är av tämligen begränsad art (se Foucault 1972:133-134). Att så 

tycks vara fallet finner jag särskilt intressant med tanke på att flera lärarinformanter betonar att 

undervisningen de bedriver utgår från deras egen förståelse av ämnet eller intresseområden in- 

om detsamma. Gemensamt för ovan nämnda utgångspunkter i den verkställda läroplanen är att 

                                                           
50 Jfr. Skolverket (2006b).  



35 
 

de kongruerar med läroboksinnehållet och i förlängningen därmed även den formella läroplan- 

en. För att belysa detta empiriskt beskriver exempelvis informanten D: ”jag planerar med läro- 

boken förstås som en möjlig källa men sen utgår jag från vad jag tycker är det specifika med 

sociologi och det är dess fokus på både grupp, individ och på struktur”. För informanten är så- 

ledes läroboken enbart en möjlig källa till dennes ämnesurval medan den reella källan består av 

den egna ämnesförståelsen. Till skillnad från D premierar E sina egna intresseområden i under- 

visningen, vilket framgår av nedanstående citat: 

”Jag tror det är mycket utifrån eget intresse också. Det skiktade samhället är jag ju väldigt intresserad av. 

Men även hur vi blir personer och så. Det finns ju andra saker man skulle kunna ta upp också; ledarskap, 

organisationsteorier och så där också. Men jag har valt de här utifrån för att jag tycker att de funkar och, 

också att det är av eget intresse men givetvis också för att jag vet att det brukar funka med eleverna att de 

fattar”. 

Utifrån ovanstående torde det följaktligen – i alla fall implicit – framgå att det tycks föreligga 

ett innehållsmässigt samband mellan formuleringarna (läs: diskurserna) i den formella läroplan- 

en och innehållet i läroboken och att detta samband i sin tur kongruerar med sociologilärarnas 

ämnesförståelse och ämnesintresse (läs: den läroplan de verkställer). För att uttrycka det i andra 

ordalag reproduceras den rådande diskursordningen på flera plan och befäster därigenom vad 

den formella läroplanen stipulerar. Vad denna diskurs explicit inbegriper i form av ämnesurval 

för lärarna kommer jag belysa i nästa avsnitt.  
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Sociologilärares ämnesurval och kanon? 

I föregående avsnitt belyser jag att läroboken och dess diskurser utgör den primära grunden till 

sociologilärarnas ämnesurval och i förlängningen därmed även den undervisning de bedriver i 

ämnet. Det innebär emellertid inte att jag som forskare enbart kan läsa respektive lärobok för 

att bereda ett svar på vad lärare undervisar om när de undervisar i sociologi – det vill säga vad 

lärare betraktar vara ett adekvat sociologiskt ämnesinnehåll – utan de (lärarna) gör ett urval av 

läroböckerna; ett urval som inte alltid överensstämmer med ordningen i den aktuella läroboken, 

vilket D tydligt illustrerar i följande ordalag: ”jag följer inte alltid ordningen han [Forsell, min 

anmärkning] har, jag tycker att det inledande teorikapitlet kommer för fort”. Här föreligger så- 

ledes ett visst tolkningsutrymme som de (sociologilärarna) faktiskt tar tillvara på. För att tala 

utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv kan läroboken och dess diskurser därmed inte till fullo 

sägas strukturera den bedrivna undervisningen.  

 

Vilket särskilt läroboksinnehåll tenderar då sociologilärare att välja förutsatt att det råder lik- 

heter mellan deras respektive urval och att det därmed är möjligt att tala om en ämneskanon? 

Innan jag besvarar denna frågeställning skall jag först återkoppla till uppsatsens inledning vari 

jag utifrån Fagerbergs (2018) rapport påvisar att de läroböcker som är representerade i sociologi 

-lärarnas respektive undervisning skiljer sig åt då deras primära fokus består av olika aspekter; 

sociologiska begrepp/teorier i Forsells fall och sociologiskt tänkande i Lidskogs. Därmed fram- 

träder bilden av läroböckerna som diametralt olika innehållsligt. Denna bild kan dock inte sägas 

vara representativ för den ämnesundervisning lärarna bedriver utifrån dessa läroböcker. I det 

empiriska materialet föreligger nämligen en generell tendens i form av att teori och begrepp – 

oberoende av tillämpad lärobok – fyller en tämligen väsentlig funktion i undervisningen, vilket 

C betonar i nedanstående citat: 

”Kan man inte grunden det vill säga begrepp och teori så är det väldigt svårt att analysera någonting. Då 

marginaliserar det förmågorna” 

En annan informant betonar vikten av att eleverna besitter en förmåga att kunna ”resonera” uti- 

från sociologiska teorier. Likt en av de båda läroboksförfattarna (A) kan lärarna sägas premiera 

sociologiska begrepp och teorier då dessa betraktas som erforderliga analysverktyg. Med detta 

sagt ämnar jag övergå till att belysa vad som de facto tenderar att ingå i sociologilärarnas ämnes- 

urval och därmed ligger till grund för den verkställda läroplanen.  
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Ett område som föreligger i samtliga lärares undervisning är de tämligen obestridda klassikerna; 

Émile Durkheim, Karl Marx och Max Weber51. Att klassikerna intar en ovedersäglig roll i skol- 

ämnet sociologi är särskilt intressant med tanke på att de inte är omnämnda i varken kursplanens 

centrala innehåll eller ämnesplanens syftesbeskrivning. Likväl ter sig deras utrymme i ämnes- 

undervisningen som självklart, vilket torde framgå av det faktum att E uttrycker att hen tar en 

”kort avstickare till de här tunga sociologerna [Durkheim, Marx och Weber, min anmärkning]” 

och att det aktuella området är ”rätt teoretiskt, så det borde man inte kunna ifrågasätta så mycket 

egentligen”. Implicit antyder läraren därmed att ämnet har en karaktäristisk teoretisk orientering 

och att sociologins klassiker bereds plats i undervisningen på grundval av att de utgör en förut- 

sättning för ämnesurvalets legitimitet. Hur stor denna plats är varierar dock betydligt mellan o- 

lika lärare, exempelvis beskriver G att klassikernas bidrag utgör grunden för hela ”utbildningen 

[lärarens bedrivna sociologikurs, min anmärkning] så att oavsett vilken delkurs man fortsätter 

i så arbetar vi tillbaka till dem. Det är där man hämtar fram teorierna som man jobbar mot sen”. 

Även F påtalar att klassikerna utgör ett kontinuerligt inslag i undervisningen medan E däremot 

enkom tämligen pliktskyldigt går igenom klassikerna med så kallade kollaavfrågor, vilket fram- 

går nedan av det sätt varpå hen beskriver det aktuella arbetsområdet:  

”Det var mer genomgångar och sen var det frågor, rena sådana här kollaavfrågor. Historiematerialism till 

exempel, vad driver utvecklingen framåt enligt Marx historiematerialism? En sån fråga. Ja, det skulle vara 

produktivkrafter där då ju. Alltså såna här kollaavfrågor. Det är ju inte så mycket att diskutera egentligen. 

Diskutera rimligheten i historiematerialismen. Det måste du ha mer kött på benen för att kunna göra”.  

Återigen framträder bilden av att lärarnas ämnesundervisning inbegriper en anpassning till den 

aktuella (skol-)nivån. För att väva samman resonemanget ovan är Durkheim, Marx och Weber 

enligt lärarnas tolkning av rådande diskursiva kunskapsregim – representerad av deras skolning 

i ämnesdisciplinen och läroboksinnehållet52 – centrala för skolämnet och därmed erforderliga 

att inkludera i ämnesinnehållet för att undervisningen de bedriver skall framstå som legitim för 

eleverna. Med andra ord råder en samverkan mellan ämnesdisciplinens och läroboksförfattarnas 

diskursiva praktiker vilka interagerar i en reproduktion av en särskild diskurs som bidrar till att 

befästa klassikernas obestridliga plats även i skolämnet sociologi. Denna plats beskriver en av 

läroboksförfattarna i följande ordalag:  

 

                                                           
51 En lärare inkluderar Georg Simmel i detta sällskap, vilket torde vara ett resultat av att han kommit att räknas 

som en klassiker i andra upplagan av Forsells bok.  
52 Klassikerna är de enda teoretikerna som tilldelats egna avsnitt i Lidskogs bok, vilket visar på deras centralitet.  



38 
 

”De [Skolverket, min anmärkning] skriver ju inte fram egentligen sociologins klassiker på det sättet men 

jag tyckte väl att det var viktigt liksom att skapa någon slags grund då för att förstå vad sociologin är och 

var den kommer från så. Men jag menar det knyter ju an till de här grejerna som, som de skriver att kursen 

ska innehålla”.  

Samma tankegång förekommer hos en av lärarinformanterna som menar att anledningen till att 

hen inleder med klassikerna ”är att de [eleverna, min anmärkning] ska förstå varifrån sociologi 

kommer”. Sammantaget fyller klassikerna därmed delvis olika funktioner i ämnet; de utgör dels 

ett incitament för att klargöra och befästa ämnets (vetenskapliga) grund men betraktas även som 

en nödvändighet för att undervisningen per se skall framstå som legitim för eleverna.  

 

Om vi bortser från sociologins klassiker tenderar sociologilärarnas valda undervisningstematik 

på ett övergripande plan att i åtskilliga avseenden vara densamma. Med andra ord strukturerar 

de sin ämnesundervisning på ett likartat sätt trots att de utgår från olika läroböcker (jfr. Keith 

och Ender 2004). Denna struktur eller tematik centreras kring: (1) identitet och socialisation – 

(2) socialt samspel eller interaktion på gruppnivå – (3) sociala strukturers påverkan. Alla dessa 

temaområden finns representerade i kursplanens centrala innehåll och kongruerar med ämnes- 

planens beskrivning av syftet med undervisningen; att eleverna utvecklar kunskaper om – bland 

annat – hur ”människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter” (Skolverket 

u.å.). En som tagit fasta på ovanstående formulering är D som beskriver målet med sin under- 

visning i följande ordalag: ”Sociologin hävdar att vi både påverkar och påverkas av det samhälle 

vi lever i och det är den paradoxen jag vill att de [eleverna, mitt påpekande] ska försöka förstå”. 

Fastän informanten talar om att hen bygger undervisningen på sin egen förståelse av ämnet kan 

hen ändock sägas underordna sig den formella läroplanens diskurs, det vill säga kursplanen och 

dess förlängning i form av läroboken är avgörande för informantens ämnesförståelse.  

 

Det förekommer emellertid inte enbart gemensamma teman i ämnesundervisningen utan lärarna 

kan även sägas sätta sin individuella prägel på undervisningen via temaområden såsom: (1) Vad 

är sociologi? – (2) Sociologi idag? – (3) Kriminologi – (4) Kulturers betydelse – (5) Aktuella 

frågor. Att alla teman inte är gemensamma för alla lärare skall dock inte tolkas som att ämnes- 

innehållet per se saknas. Ett kriminologiskt perspektiv föreligger exempelvis hos en lärare inom 

interaktion på gruppnivå där undervisningen behandlar ”hur normer och värderingar formas 

och varför vissa hamnar i utanförskap eller kriminalitet”. Likheterna vad gäller empiriska teman 

till trots kan sociologilärarna sägas verkställa olika läroplaner. Detta innebär fördenskull inte 
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att läroplanerna kan sägas vara representativa för den rådande och omfattande pluralismen inom 

ämnesdisciplinen utan även vad gäller metod och teori föreligger en relativ enhetlighet53, vilket 

blir tydligt i citatet nedan:  

”När historia har en hård stoffträngsel och när samhällskunskapen spretar och religionen också har stoff- 

trängsel så är sociologin väl avvägd. /.../ Jag tycker de [Skolverket, min anmärkning] har tänkt till och jag 

tycker det finns en enhetlighet som saknas i till exempel samhällskunskapen så det spretar inte utan det är 

en riktning”. 

 

För att specificera denna relativa enhetlighet tenderar lärarna att i relation till metod företrädes- 

vis behandla men framför allt använda intervjuer och observationer även om enkäter och/eller 

litteraturstudier förekommer i ett par fall, vilket C beskriver på så här: ”vi går igenom intervju, 

observation och enkät /.../ i det här årshjulet kan man väl säga. De [eleverna, min anmärkning] 

får öva först och sen får de då praktiskt använda sina metoder”. Skolämnet sociologi består så- 

ledes inte enbart av teori utan även praktik där lärarna talar om ämnet i termer av att det är något 

eleverna bereds möjlighet att ”göra” på olika sätt, exempelvis i form av fältstudier av olika slag 

där metod och teori kombineras. 

 

För att (slutligen) övergå till det lärarnas teoretiska ämnesurval föreligger det även här en relativ 

homogenitet även om några diskrepanser är skönjbara. En av dessa diskrepanser – förekomsten 

av George Herbert Mead i förhållande till socialisation och specifikt symbolisk interaktionism 

– kan dock härledas till det faktum att teoretikern enkom omnämns i Lidskogs lärobok (och att 

lärarna enbart fördjupar/förstärker befintliga aspekter i läroböckerna). I övrigt verkställer socio- 

logilärarna i de flesta avseenden en läroplan som består av samma begrepp och teorier där till 

exempel Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv genomgående är ytterst centralt när under- 

visningen utgår från temat socialt samspel. Däremot råder det en del skillnader i förhållande till 

det tredje gemensamma arbetsområdet – sociala strukturers påverkan – även om den bedrivna 

undervisningen i mångt och mycket har kommit att centreras kring etnicitet, genus och klass54. 

Förutom att lärarna ägnar olika mycket tid åt strukturerna i sig föreligger en skillnad vad gäller 

klassaspekten där lärarna tillämpar olika teoretiker i undervisningen såsom: Pierre Bourdieu, 

John Goldthorpe, Karl Marx och Max Weber. Huruvida denna diskrepans är ett resultat av att 

lärarnas undervisning bygger på skilda läroböcker eller det faktum att begreppsdefinitionen är 

                                                           
53 Jfr. Persson (2018) respektive Schneickert med flera (2019). 
54 En av informanterna har implementerat en fjärde struktur i undervisningen; funktionshinder.  
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tämligen mångfacetterad och att lärarna gjort ett urval av dessa olika definitioner har ej gått att 

utröna. Vad som emellertid varit möjligt att utröna är att det tämligen genomgående föreligger 

en samsyn hos de intervjuade lärarna vad gäller ett adekvat (teoretiskt) ämnesurval i skolämnet 

sociologi; ett urval/en verkställd läroplan som företrädesvis (läs: mer eller mindre uteslutande) 

kan sägas bestå av läroboksinnehållet eller rättare sagt delar av detsamma.  

 

Förevarande innehållsmässiga samsyn centreras kring ett specifikt och tämligen primärt ämnes- 

innehåll bestående av (sociologiska) begrepp och teorier. Informanterna C och D betonar båda 

två att relevanta begrepp är något de alltid utgår från i undervisningen och dessutom praktiserar 

flertalet av lärarinformanterna begreppstest av olika slag, vilket framgår i D:s fall nedan: 

”Vi arbetar med dem [begreppen, min anmärkning] och har förhör med dem efter varje delkurs. Så de 

försvinner inte /.../ utan de finns med, de finns med hela tiden och man arbetar in dem så att /.../ de ska veta 

om begreppen i hela kursen och i början tycker ju eleverna att det är fasansfullt att man ska behöva kunna 

alla begrepp55 men det landar alltid på slutet i att de tycker att de har lärt sig väldigt, väldigt mycket”. 

Hur kommer det sig då att sociologilärarinformanternas ämnesundervisning inbegriper ett sär- 

skilt och genomgripande fokus på specifikt utvalda sociologiska begrepp och teorier? Likt den 

ene läroboksförfattaren talar sociologilärarna om att dessa ämneskunskaper (begrepp och teori- 

er) ”är så att säga nödvändiga för att eleverna ska kunna tänka sociologiskt”. För att återkoppla 

till en tidigare använd analogi erfordras det även enligt denna informantgrupp en sociologisk 

verktygslåda och det är framför allt denna (verktygslåda) lärarna talar om i intervjuerna medan 

den sociologiska blicken enbart förekommer implicit i form av att de förordar att eleven har en 

förståelse för ämnet där denne kan ”resonera” utifrån centrala sociologiska begrepp och teorier. 

Att den teoretiska grunden i hög grad är densamma i samtliga lärares verkställda läroplaner tor- 

de vara en följd av att lärarna tillskriver respektive lärobok en legitimitet och att läroböckerna 

i sig – utrymmesmässigt – premierar samma teoretiker som sociologilärarna (se ovan).  

 

 

 

 

                                                           
55 Informanten beskriver att eleverna vid det slutgiltiga begreppsförhöret har över hundra begrepp de skall kunna.  
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VI. Konklusion 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att söka belysa huruvida det föreligger en 

ämneskanon i skolämnet sociologi och hur formeringen av denna (kanon) i sådana fall realiseras 

utifrån två olika nivåer av läroplansuttolkare; läroboksförfattare respektive sociologilärare. För 

att tala empiriskt har jag sökt belysa nedanstående båda frågeställningar:  

 Vad reglerar urvalsprocessen vid författandet av en ämneslärobok i skolämnet sociologi 

och hur legitimerar läroboksförfattaren sitt urval?  

 Hur legitimerar sociologilärare sitt ämnesurval inför sedermera undervisning givet den 

formella läroplanens föreskrifter och lärobokens innehåll?  

 

För att tämligen kort och koncist besvara studiens syftesformulering kan en ämneskanon sägas 

föreligga i skolämnet sociologi; en kanon som både bekräftar och bestrider olika delar av den 

tidigare forskningen givet att den kommer till uttryck/formeras på delvis olika sätt i relation till 

de studerade nivåerna av läroplansuttolkning. I praktiken innebär detta att kanon inte enkom är 

representerad av ett sociologiskt tänkande/en sociologisk vision – vilket Collins (1998) hävdar 

och som informanterna i denna studie kan sägas bekräfta antingen explicit eller implicit56, utan 

en kanon eller lärarmässig samsyn föreligger i stor utsträckning när det gäller sociologisk tema- 

tik samt metod och teori. Med andra ord bär undervisningen i skolämnet sociologi prägel av en 

tämligen enhetlig praxis – jfr. Schneickert m.fl. (2019) – trots det faktum att sociologilärarna 

tillämpar/utgår från olikartade läroböcker i sin respektive verkställda läroplan. Hur går då denna 

kanonformering till i realiteten?  

 

I förhållande till den första forskningsfrågan konstaterar jag i uppsatsen att läroboksförfattarna 

är tämligen styrda av den formella läroplanens diskurser då dessa stipulerar villkoren för både 

vilka aspekter läroboken skall inbegripa men även vilka den kan tänkas inbegripa. För att tala 

i empiriska ordalag framstår ämnesurvalet på denna läroplansuttolkningsnivå som legitimt givet 

att det kongruerar med skrivelserna i de rådande styrdokumenten (läs: den formella läroplanen). 

Med andra ord tycks den kravbild läroboksförfattarna beaktat i skrivprocessen varit begränsad 

i förhållande till den mångdimensionella modell Ammert (2008) presenterar57, det vill säga sär- 

                                                           
56 Den sociologiska blicken är explicit uttalad i läroboksförfattarnas fall medan sociologilärarna snarare talar i 

termer av att tänka sociologiskt eller resonera utifrån sociologiska begrepp och teorier (se sidan 37). 
57 Se (återigen) Bilaga I. 
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skilda villkor tycks föreligga vad gäller läroboksförfattandet i samband med implementeringen 

av ett nytt skolämne. Emellertid räcker det inte med att ämnesurvalet kongruerar med rådande 

diskurser i den formella läroplanen utan läroboksförfattarna understryker att läroboksinnehållet 

skall vara undervisningsbart för sociologilärarna och undervisningsrelevant för eleverna. Enligt 

den analys jag bereder av empirin realiseras denna strävan genom en transformering av ett inom 

akademin legitimerat ämnesurval. För att uttrycka det i teoretiska ordalag bidrar diskurserna i 

ämnesdisciplinen sociologi via utbildningens innehåll och utformning samt kontinuerligt före- 

kommande ämnesintroducerande läroböcker – vilka de båda författarna sedermera nyttjat som 

förlagor vid sin om- och inläsning av ämneskunskaper i skrivprocessen – till att definiera och 

formera vad som betraktas utgöra ett adekvat skolämnessociologiskt läroboksinnehåll. Här skall 

jag (återigen) betona att de båda transformeringsprocesserna överlappar varandra då förlagorna 

delvis är samma kurslitteratur läroboksförfattarna själva haft under sin utbildningstid. För att 

väva samman min argumentation hävdar jag att ämnesurvalet på förevarande nivå av läroplans- 

uttolkning eller mer korrekt uttryckt formeringen av innehållet i skolämnesläroböckerna är en 

följd av att diskurserna i den formella läroplanen sammanfaller med de (legitimerade) diskurser 

som föreligger inom ämnesdisciplinen sociologi.  

 

För att (slutligen) övergå till den andra forskningsfrågan och väva samman min argumentation 

kring formeringen av kanon i skolämnet sociologi belyser jag att sociologilärarna tillskriver det 

slutliga läroboksinnehållet en legitimitet i förhållande till den formella läroplanens föreskrifter 

och att detta innehåll sedermera ligger till grund för den verkställda läroplanen. Att läroboken 

verkar som en garant för att undervisningen bedrivs i enlighet med rådande styrdokument torde 

vara en följd av att lärarna vid skolämnets implementering saknade ämnesdidaktiska kunskaper. 

Lärobokslegitimeringen innebär även att diskurserna inom ämnesdisciplinen sociologi och den 

formella läroplanen kan sägas genomsyra ämnesurvalet på båda studerade nivåer av läroplans- 

uttolkning om än att denna transformering av ett – adekvat och legitimt – sociologiskt ämnes- 

innehåll inte alltid sker direkt. Sammantaget vill jag hävda att formeringen av kanon inom skol- 

ämnet sociologi är ett resultat av interaktionen/kongruensen mellan läroplan och ämnesdisciplin 

eller rättare sagt diskurserna inom desamma.  
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Med konklusionen mot framtiden:  

Victor Malm (2020) argumenterar i en krönika för att en skollitterär kanon kan sägas föreligga 

tyst och oartikulerad men samtidigt tydlig för ”dem som är införstådda”. Med tanke på att jag i 

denna uppsats enkom studerat de aktörer som kan betraktas vara införstådda i sociologiämnet 

(läs: legitimerade uttolkare av den formella läroplanens diskurser) finner jag det adekvat för en 

framtida studie att rikta fokus gentemot en komparation av ämnesurvalet hos behöriga och icke- 

behöriga ämneslärare och de premisser som ligger till grund för specifikt de sistnämndas urval. 

Utöver ovanstående finner jag det även erforderligt att utvidga det empiriska materialet i denna 

studie och inkludera dels fler lärarinformanter som tillämpar/utgår från Lidskogs lärobok, dels 

andra läroböcker på marknaden.  

 

En annan tanke är att studera ämnesbehöriga lärare som de facto erhållit en ämnesdidaktisk ut- 

bildning. I denna uppsats har jag visar att avsaknaden av en ämnesdidaktisk utbildning tycks 

erfordra en omlärning av ämneskunskaper (utifrån den valda skolämnesläroboken). Därmed 

vore det intressant att åskådliggöra huruvida lärare med ovan nämnda didaktiska grund väljer 

och legitimerar sitt ämnesurval på andra premisser? Avslutningsvis skall jag likt Sandahl (2011) 

poängtera att det råder en diskrepans mellan de sätt varpå lärare talar om sin undervisning och 

den läroplan de faktiskt verkställer. Därav menar jag att det är ytterst angeläget att genomföra 

ett (fördjupat) studium som kombinerar intervjuer med observationer av undervisningspraktik- 

en. Kort sagt föreligger det ett flertal framtida möjliga studium, vilken eller vilka av dessa som 

realiseras är upp till blivande studenter och/eller forskare.  
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Bilaga I 

Niklas Ammerts (2008) modell över de strukturer som formar läroboken.  
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Bilaga II. 

Intervjuguide Läroboksförfattare 

 

Bakgrund: 

Börja med att berätta lite om dig själv.  

 Hur länge har du varit verksam som läroboksförfattare? 

 Vad är din relation till sociologiämnet?  

 

Specifika frågeställningar: 

 Hur skulle du beskriva läroboken du författat överlag? 

 Hur går författandet till? 

- Är boken skriven på uppdrag av någon aktör? 

- Vilka riktlinjer ligger i sådana fall bakom projektet? 

 Beskriv förfarandet när du valde ut ämnesinnehåll 

- Förlagor? 

 Vilka delar eller aspekter var enligt dig givna att inkludera? 

- Finns det något du hade önskat var med i boken? 

 Vilken är den primära publiken för din lärobok? 

(Sociologi förekommer främst inom det Samhällsvetenskapliga programmet men även 

andra program läser/har möjlighet att läsa). 

 Hur förhåller sig innehållet i din lärobok till din egen skolning i ämnet?  

- Likheter respektive skillnader? 

 

 Har du något att tillägga som jag behöver veta? 

 

 

 

 

 



53 
 

Bilaga III. 

Intervjuguide Sociologilärare 

 

Bakgrund: 

Börja med att berätta lite om dig själv.  

 Hur länge har du varit lärare? 

 Hur länge har du undervisat i sociologi? 

 Annan ämnesbehörighet? 

 Hur skulle du beskriva skolan respektive de klasser du undervisar?  

 

Specifika frågeställningar: 

 Hur skulle du sammanfatta sociologikursen du undervisar i?  

- Vilka delar/delkurser är representerade?  

 Vad väljer du att fokusera på i undervisningen? 

- Hur kommer det sig att du valt dessa delar? 

 Vilken lärobok utgår du från i undervisningen och varför?  

(Eget övervägt val eller skolans val)? 

 Inkluderar läroboken alla delar du tar upp/vill ta upp i undervisningen eller 

kompletterar du med externt material? 

- Om ja, vilket i sådana fall och varför?  

 Hur tillämpar du undervisningsinnehållet i praktiken? 

 Hur påverkas ditt upplägg av olika program och/eller elevgrupper? 

 Hur förhåller sig ditt undervisningsinnehåll till din egen skolning i ämnet?  

- Likheter respektive skillnader? 

 Vad skulle du säga är det primära du vill förmedla i sociologiundervisningen? 

 

 Har du något att tillägga som jag behöver veta? 

 


