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Sammanfattning 

SO är ett blockämne, bestående av geografi, historia, religions- och samhällskunskap, som 

under de senaste femtio åren haft en plats i den svenska grundskolan. SO-ämnets innehåll, 

organisering och arbetssätt har dock varierat under dessa femtio år. Syftet med denna 

undersökning är att ta reda på hur verksamma SO-lärare ser på sitt ämne, sin behörighet och 

på de förändringar som är på väg att ske inom SO-ämnet. Undersökningen grundar sig i en 

fenomenologisk ansats och för att få svar på syftets fråga har fem SO-lärare intervjuats. 

Studien visar på hur de intervjuade lärarna ser positivt på SO-ämnets blocktanke och gärna 

vill utveckla detta blocktänkande. I samma anda visar lärarna på en vilja att öka integreringen 

mellan SO-ämnet och andra skolämnen. Geografiämnet och dess naturgeografiska del 

utmärker sig tydligt bland lärarna som ett ämne som är svårt att undervisa i och som kanske 

snarare bör tillhöra NO än SO. 

 

Nyckelord: SO-lärare, samhällsorienterande ämnen, ämnesintegration, utbildningspolitiska 

förändringar, lärarbehörighet 
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 1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Skolan, och med det läraryrket, står inför stora förändringar. Läsåret som komma skall, 2011-

2012, ser ut att bli ett av de mest händelserika någonsin. Såväl ny läroplan och nya kursplaner 

som ny skollag och betygsskala ska införas under samma år. Till detta kan man dessutom 

lägga den lärarlegitimation som inom ett fåtal år ska genomföras. Ett av de två ämnen som jag 

är fullt utbildad i är samhällskunskap, ett ämne som i grundskolan är placerat i ett 

övergripande SO-block, tillsammans med geografi, historia och religionskunskap. Från och 

med det kommande läsåret måste lärare i SO varje termin sätta betyg i varje enskilt SO-ämne. 

Lärare som undervisar i SO kan därmed tänkas påverkas särskilt av den beslutade 

lärarlegitimationen som säger att lärare måste ha behörighet i varje ämne som de undervisar i 

och sätter betyg i. Vad detta betyder för lärare i blockämnen, och då i synnerhet lärare i SO, 

verkar det dock inte finnas någon som till fullo vet för tillfället.  

Genom hela min egen skoltid skedde undervisningen i SO gemensamt som ett enda ämne och 

med en och samma lärare. Fram till slutbetyget i nionde klass fick jag ett gemensamt SO-

betyg och för mig var SO ett enda ämne snarare än ett samlingsnamn för fyra olika ämnen. På 

liknande sätt har mina erfarenheter från den verksamhetsförlagda undervisningen sett ut. En 

och samma lärare som håller en gemensam SO-undervisning om än med olika arbetsområden 

där tyngdpunkten i olika grad ligger på ett eller flera av SO-ämnena. Med tanke på dessa 

erfarenheter har jag förberett mig på att som examinerad lärare undervisa i SO snarare än i 

samhällskunskap, detta trots att jag saknar utbildning i såväl historia som religionskunskap 

och bara har en termins utbildning i geografi. 

Under den verksamhetsförlagda undervisningen har jag dessutom kommit i kontakt med, och 

fått erfarenhet av, ett ämnesintegrerat arbetssätt. I denna ämnesintegrering har man samarbetat 

i arbetsområden där en majoritet av skolans ämnen ingått. Fundamentet i samarbetet har varit 

ett väl fungerande arbetslag och SO-ämnet har utgjort en viktig del av det ämnesintegrerade 

sättet att arbeta. 
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1.2 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att genom kvalitativa intervjuer med verksamma och 

erfarna SO-lärare undersöka hur dessa lärare ser på sitt ämne, sin behörighet och på de 

förändringar som är på väg att ske inom SO-ämnet. Även synen på samarbete ämnas 

undersökas. Hur det för tillfället de facto ser ut kommer till viss del undersökas men 

uppsatsens huvudsakliga fokus kommer ligga på lärarnas egna åsikter och deras syn på vad 

som komma skall. 

1.3 Frågeställning 

 Hur ser SO-lärare på SO-ämnets gemensamma respektive enskilda delar? 

 Hur känner SO-lärare inför de förändringar som är på gång i skolans värld? 

 Vad är SO-lärares syn på samarbete med andra ämnen och lärare? 

1.4 Disposition 

Undersökningen inleds i kapitel två med definitioner av begrepp som har en central plats i 

detta arbete. Det görs för att underlätta läsningen och förståelsen av den efterföljande texten. 

Kapitlet fortsätter med en kortfattad genomgång av den litteratur som finns på området och 

hur forskningsläget ser ut i detsamma. I kapitel tre redogörs och motiveras den metodologiska 

delen av arbetet. Undersökningens resultat redovisas, uppdelade i fyra kategorier, i kapitel 

fyra. Dessa resultat ligger till grund för den diskussion och de slutsatser som sedan förs i 

kapitel sex. Avslutningsvis i kapitel sju diskuteras metodval, tänkbara implikationer och 

förslag på vidare forskning. 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

2.1 Begreppsförklaringar 

2.1.1 SO 

SO är en förkortning för samhällsorientering och består enligt Lpo-94 av fem ämnen. Det är 

geografi, historia, religions- och samhällskunskap men också det samordnade SO-ämnet med 

en egen kursplan. I den nya läroplanen, Lgr-11, saknas dock SO-ämnets egna kursplan. När 

jag i det följande skriver SO, SO-ämnen(-a) eller SO-undervisning(-en) så avses den 

undervisning som sker i alla SO-ämnena oberoende om eleverna får ämnesbetyg eller ett enda 

samlat SO-betyg. När jag skriver SO-ämnet, SO-betyg eller samlad SO-undervisning så avses 

den undervisning som genomförs för de elever som får ett enda, samlat SO-betyg. 

2.1.2 Ämnesintegrering 

En undervisningsform där en eller flera lärare samverkar med mer än ett skolämne och där 

samarbetet utgör en betydande del av undervisningen för att på så sätt skapa en helhetsbild. 

2.2 Läroplansteori 

Linde (2006) menar att det finns belägg för att skillnaden mellan olika lärares tolkning av 

läroplanen är större inom historia, religionskunskap och samhällskunskap än i matematik, 

naturkunskap och språk. Detta beror på att det inom de senare ämnena finns en tydlig 

gemensam uppfattning om ämnets centrala begrepp och teorier. Inom de samhällsorienterande 

ämnena är lärarens tolkningsutrymme istället avsevärt större. Linde refererar vidare till 

Bernstein och dennes begrepp avgränsning och kontroll. Ett ämne som matematik är tydligt 

avgränsat med vad som tillhör ämnet och är därmed lätt att kontrollera. Detta medan 

samhällskunskap är klart vagare i sin avgränsning, vilket gör kontrollen svårare.  

Bernstein (i Linde, 2006) för också fram två andra begrepp som här är viktiga att ta i 

beaktning, nämligen kollektionskod och integrationskod. Dessa begrepp förklarar hur ämnen i 
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skolans värld organiseras. Kollektionskod betyder att ämnen separeras och att följer den 

akademiska ämnesindelningen. Elevernas ämneskunskaper mäts med kunskapsprov och lärare 

identifierar sig snarare som representanter för sitt ämne än som pedagoger. Lärarnas arbete 

sker enskilt och självständigt. I integrationskod är det däremot klasser, lärarlag och 

ämnesövergripande teman som utgör den sammanhållande länken. Lärarna samarbetar 

tematiskt och ser sig snarare som pedagoger än som ämnesrepresentanter. Dessa båda koder 

har stor påverkan på skolans organisering. 

Arfwedson och Lundman (1984) har i sin läroplansforskning kommit fram till att olika skolor 

skiljer sig åt trots den gemensamma läroplan som skolorna har att rätta sig efter. De förklarar 

detta med att det inom ett lärarkollegium ofta uppstår en dominerande skolkod, ett sätt att 

tänka, som styr tankebanorna hos lärarna på en viss skola. Skolkoden kan liknas vid 

Bernsteins koder och därmed placeras på ett kontinuum mellan kollektionskoden och 

integrationskoden. 

Lundgren (1983) har utvecklat en ramfaktorteori som visar de faktorer som begränsar den 

faktiska undervisningsprocessen. Han nämner tre ramar, där den första är konstitutionella 

ramar, exempelvis skollag och förordningar. Organisatoriska ramar utgör den andra ramen 

och här finner man åtgärder som ger ekonomiska förutsättningar, såsom klasstorlek, 

fördelning av tid och elevsammansättning. Den tredje och sista ramen är de fysiska ramarna, 

t.ex. byggnader, läromedel, bibliotek, laboratorier och utrustning. Ramarna anger alltså de 

resurser som utbildningen har till förfogande, och implicit vilka föreställningar politiker och 

administratörer har vid en viss tidpunkt.  

2.3 SO – ett blockämnes historia 

Omfattningen av forskning inom de samhällsvetenskapliga undervisningsområdena är 

tämligen låg, åtminstone i jämförelse med hur det ser inom exempelvis matematik, svenska 

och de naturvetenskapliga ämnena. Vernersson (1999) menar att detta troligen har att göra 

med dels de samhällsvetenskapliga ämnenas stora komplexitet och dels den ideologiska 

mångfald som finns i uppfattningen om just samhällsvetenskapliga fenomen. Den forskning 

som de facto finns att tillgå behandlar oftast didaktiken inom ett specifikt SO-ämne.  
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Här är på sin plats att påpeka att var och ett av de fyra ämnen som ingår i SO-blocket i sin tur 

är uppdelat i olika delämnen. Samhällskunskap är exempelvis på universitetsnivå indelat i 

nationalekonomi, sociologi och statskunskap. Historia består i sin tur av delar såsom 

ekonomisk och politisk historia, medan religion är indelat i religionshistoria och 

religionssociologi. Geografi är det ämne som till synes är tydligast uppdelat. Englund (1994) 

pekar på att det sistnämnda ämnet alltid har haft en dikotomi, där naturgeografer studerat 

jordytans fysiska utformning, och där kulturgeografer studerat människans omformning och 

utnyttjande av denna jordyta. Dessa två riktningar har ibland varit tätt förenade, där samspelet 

mellan miljö och människa belysts, men har under andra tider istället glidit isär till två helt 

olika forskningsinriktningar.  

2.3.1 SO – vad styrdokumenten säger 

Huruvida undervisningen i geografi, historia, religion och samhällskunskap ska bedrivas var 

för sig eller i ett block har skilt sig åt genom årens lopp. SO som blockämne introducerades i 

samband med Lgr-62. Englund (1994) menar att läroplanen alltsedan Lgr-62 och Lgr-69 har 

förespråkat en strukturering och organisering av samhällsorienteringen som löser upp de 

etablerade ämnesgränserna. En motivering till att orienteringsämnen skapades till Lgr-62 var 

att kunskap först och främst får sitt värde i funktionella sammanhang. Strävanden efter 

ämnesintegrering hade enligt Englund emellertid i praktiken ett marginellt inflytande.  

I Lgr-80 fick blockämnet SO ett större genomslag, i syfte att föra samman ämnena i 

undervisningen och på så sätt skapa större kunskapsenheter. Därmed skulle omvärlden göras 

mer begriplig, och förståelsen för samband och sammanhang skulle underlättas (Bjessmo, 

1994). För att blocktanken skulle bli tydlig skapades nya namn på de inbegripna ämnena. I 

Lgr-80 var de samhällsorienterande ämnena således indelade i fem delar: 1. Människan, 2. 

Människans omgivning, 3. Människans verksamhet – tidsperspektivet, 4. Människans 

verksamhet – samhällsperspektivet och 5. Människans frågor inför livet och tillvaron: 

religionskunskap (Skolöverstyrelsen, 1980). 

Det krävs dock inte mycket kreativitet för att översätta del två till geografi, del tre till historia 

och del fyra till samhällskunskap. I och med införandet av Lgr-80 gavs skolorna dessutom 

tillstånd att välja huruvida eleven skulle ges ett samlat SO-betyg eller enskilda ämnesbetyg 

(Oscarsson, 2005).  
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Bjessmo och Johannson (1988) menar att den största kritiken bland lärare mot SO-tänkandet 

på den tiden bestod i att centrala ämnesanknutna moment föll i glömska. Under tiden mellan 

Lgr-80 och Lpo-94 förändrades, med blockämnestanken som ledstjärna, lärarutbildningen så 

att dåtidens ämneslärare nu skulle bli SO-lärare med utbildning i alla fyra SO-ämnena 

(Bjessmo, 1994). I och med införandet av Lpo-94 fick de enskilda ämnena återigen en klarare 

identitet, då ämnena återfick sina gamla namn. Samtidigt fick SO-ämnet en egen kursplan, 

utöver kursplanerna för de enskilda ämnena.. Den gemensamma kursplanetexten grundades i 

ett samhällsorienterande perspektiv och utgjorde tillsammans med de enskilda kursplanerna 

en helhet vars delar skulle stödja och komplettera varandra. 

Det samlade SO-betyget och den gemensamma kursplanen för SO-ämnet kommer i och med 

de nya bestämmelserna för grundskolan inte att finnas kvar. Elever ska varje termin få betyg, 

och skriftliga omdömen, i alla fyra ämnen. Sammanfattande betyg får alltså inte sättas i högre 

årskurser (Skolverket, 2011b). När det gäller undervisningen menar Skolverket att den  

”naturligtvis ändå kan ske i ämnesövergripande arbetsområden även i årskurserna 

7-9. Det är viktigt att betona att läraren enligt läroplanen ska organisera och 

genomföra arbetet så att eleven får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick 

och sammanhang. Dessutom ansvarar rektorn för att undervisningen i olika 

ämnen samordnas så att eleven får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden 

som en helhet.” (Skolverket, 2011b) 

2.3.2 SO – vad tidigare forskning kommit fram till 

I en enkätundersökning från 1996 visar Vernersson (1999) på hur organiseringen av ämnet 

samhällskunskap i hög utsträckning varierar mellan ren ämnesspecifik undervisning och helt 

integrerad blockundervisning. Även en och samma lärare kan själv variera mellan dessa olika 

organiseringssätt, beroende på vad som för tillfället undervisas om. Lärarna i undersökningen 

såg fler fördelar än nackdelar med att samverka mellan SO-ämnena. Även de lärare som 

företrädesvis bedrev sin undervisning ämnesspecifikt gav exempel på hur de försökte att 

samverka med andra ämne, för att eleverna bättre ska förstå hur saker hänger samman. En 

strävan efter någon slags helhetssyn visade sig tydlig bland lärarna i undersökningen. 

Den nationella utvärderingen 2003 (hädanefter betecknad NU-03) visade att en samlad, 

ämnesövergripande SO-undervisning hade blivit vanligare sedan den föregående NU-92. 
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Ungefär en tredjedel av lärarna bedömdes ha en ämnesövergripande undervisning, medan en 

tredjedel hade en helt uppdelad undervisning. Den resterande tredjedelen hade en blandning 

de föregående. I de klasser som hade ämnesövergripande SO-undervisning upplevde eleverna 

en större variation i arbetssätt och kände ett större inflytande. Den ämnesövergripande SO-

undervisningen beskrevs av eleverna som något svårare, samtidigt som eleverna i högre grad 

ansåg sig motiveras av intresse och inte bara lärde sig till proven. När det gäller betygsättning 

hade det sammanhållna blockbetyget ökat från 12 % i NU-92 till 32% i NU-03. (Myndigheten 

för skolutveckling, 2008). 

I en jämförelse mellan ren ämnesläsning och en integrativ SO-organisation ger den 

sistnämnda enligt NU-03:s resultat ett mer varierat arbetssätt, större elevinflytande, elever 

som lär mer av intresse, större möjligheter att träna kommunikativa färdigheter och något 

högre betyg. Oscarsson (2006:55) menar att resultaten visar på att ”SO-undervisningen bör 

organiseras som samordnad och integrativ med ett enda SO-betyg eftersom denna 

undervisningsmodell främjar elevernas trivsel, lärande och prestationer”. 

NU-03 (Oscarsson, 2005) visar vidare hur SO-lärare upplever undervisningen i de fyra 

ämnena olika. Historia är det är ämne som anses roligast att undervisa i medan geografi ses 

som minst roligt att undervisa i. Samhälls- och religionskunskap är de ämnen som påstås vara 

mest krävande att undervisa i. I stort sett samtliga lärare är nöjda med den egna kompetensen 

avseende ämnes- och metodikkunskaper. Väl värt att uppmärksamma är hur lärarna upplever 

att arbetsuppgifterna ökar medan de pedagogiskt inriktade delarna minskar. Många lärare 

anger vidare att samarbetet med kollegor i samma ämne har minskat jämfört med tidigare år. 

Det kan bidra till en osäkerhet hos lärarna om hur man ska använda kursplanen i 

undervisningsplaneringen, vilket en intervjustudie med lärare i samhällskunskap bekräftar. 

Lärarnas egna idéer är den faktor som i högst grad anses styra undervisningen. Även 

ämnesstudierna i lärarutbildningen bedöms ha betydelse för lärarnas undervisning. Av de 

tillfrågade SO-lärarna svarar två tredjedelar av dem att varken läroplan, kursplan, 

uppnåendemål eller lokala kursplaner har någon särskild betydelse för deras undervisning 

(Oscarsson, 2005). Wennberg (1990) belyser, i sin avhandling om skolämnet geografi, läraren 

som tolkare och som filter av kursplaner och läromedel samt för skolundervisningen i ämnet. 

När det gällde vilken roll lärarnas akademiska utbildning har kunde Wennberg inte se någon 

större skillnad i vad som lärdes ut eller i pedagogernas sätt att bedriva undervisning. 
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2.4 Förändringar i utbildningssystemet 

2.4.1 Förändringar som är på väg att ske 

Som det i inledningen redan har nämnts är det ett flertal förändringar som är på väg att 

genomföras under den närmsta tiden. Till hösten kommer en ny läroplan, Lgr-11, att införas. 

Med den kommer dessutom en ny skollag och nya kursplaner för skolans olika ämnen. 

Tidigare, under kapitel 2.3.1, har redogjorts för att en gemensam kursplan och betygsättning 

för blockämnet SO i och med höstens reformer kommer försvinna. Betyg kommer nu att 

sättas från och med årskurs sex, något som tidigare inte skett förrän årskurs åtta. Till detta 

kommer det från Skolverket utformas kunskapskrav för årskurs tre, sex och nio. För SO-

ämnets del kommer dessa kunskapskrav finnas för alla tre årskurser (Skolverket, 2011b). 

Som en del i den nya skollagen har riksdagen beslutat att införa en lärarlegitimation som när 

den är fullt genomförd innebär att endast lärare med legitimation är behöriga att ansvara för 

undervisning, sätta betyg och anställas på en fast lärartjänst. För att bli legitimerad ska berörd 

lärare ha examen från en lärarutbildning, och dessutom minst ett års yrkeserfarenhet. 

Legitimationen kommer vara begränsad till de ämnen och den skolform som läraren är 

examinerad för. Första steget av legitimationen sker i och med att skollagen träder i kraft den 

1 juli 2011. Då kan verksamma lärare börja ansöka om sin legitimation. För examinerade 

lärare som den 1 Juli 2012 inte har arbetat minst ett läsår på heltid införs ett krav på 

introduktionsår för att bli legitimerad. Under introduktionsåret provanställs läraren och arbetar 

med stöd av en mentor. Implementeringen av lärarlegitimationen avslutas den 1 Juli 2015, då 

även de lärare som är fast anställda men saknar lärarexamen fråntas rätten att undervisa och 

sätta betyg (Skolverket, 2011c). 

2.4.2 Tidigare förändringar och hur dessa implementerats 

Detta är inte första gången som stora förändringar sker i skolans värld. Senast en stor 

grundskolereform genomfördes var för sjutton år sedan, då Lpo-94 genomdrevs. Även den 

reformen hängde samman med ett nytt betygssystem och ny betygsskala (Gustavsson, 

Kronberg, Hultell och Berg, 2007). Forskning från den tiden visar hur implementeringen hade 

en hel del problem, utöver den grundläggande problematik som en så omfattande förändring i 

sig medför. Dessa problem hade sin grund i flera delar, dels marknadsfördes den inte bra nog 
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till landets lärare och dels togs inte tillräckligt med nödvändigt material fram (Egidius, 2009). 

Sundberg (2005) beskriver hur man i skolans värld brukar tala om de pedagogiska idéernas 

långa inkubationstid, med vilket han menar att skolans institutionella strukturer många gånger 

tycks överleva läroplansreformerna. 

Falkner (1997) beskriver hur rektorer och lärare i och med Lpo-94 och dess mål- och 

resultatstyrning gavs utrymme att själva utforma vägen mot de av regering och riksdag 

uppställda målen. Lärare och elever gavs stor frihet att organisera och inrikta studiearbetet, 

och staten utövade en låg kontroll av undervisning och studieresultat. Övergången från 

regelstyrning till målstyrning har enligt Egidius (2009) lett till en backlash som i början av 

2000-talet kunde börja skönjas. Behovet av kontroll har sedan dess ökat alltmer och ett 

paradigmskifte är därmed på väg att ske. Effektivitet och prestation är det viktiga och 

centrala, allt ska kunna mätas och bedömas. Lpo-94 grundades i en strävan efter en skola för 

bildning (SOU 1992). Bildning kan dock inte mätas lika lätt som ämneskunskaper, vilket var 

ett av skälen till att man övergick från relativa till kriterierelaterade betyg, och till att en 

betygsfri skolgång behölls högt upp i åldrarna (Egidius, 2009). 

Bjessmo (1994) visar på hur reformer ibland sker utan att dess implementering funderats 

igenom. Han exemplifierar med hur samhällskunskapsämnet infördes i den svenska skolan 

innan det ens fanns lärare eller lärarutbildning i ämnet. Det rimliga borde vara en 

ordningsföljd där reformarbete följs av genomförande. Inte sällan visar det sig dock varit 

tvärtom. 

Egidius (2009) pekar på hur dagens skoldebatt befolkas av förespråkare för två motsatta 

paradigmer där fokus ligger på antingen ämnesinnehåll eller verklighetsområden, på 

kunskaper eller förmågor och färdigheter, på objektivt mätbart eller subjektivt upplevt, på 

ackumulerade kunskaper eller utveckling och fördjupning. Redan vid förra århundradets 

början, för över hundra år sedan, presenterade Dewey (2004) liknande tankegångar när han 

visade på två motsatta pedagogiska inriktningar. En som lägger fokus på skolämnena och en 

annan som sätter eleverna i centrum. 

Sundberg (2005) i sin tur beskriver hur olika skolkulturer bestämmer lärares, elevers och 

skolledares sätt att se på undervisning och lärande, elevers och lärares roller. Om olika 

kulturer finns på samma skola eller i samma arbetslag kan det ge problematiska kulturkrockar. 

Reformer kan inte enkelt implementeras i skolans organisation och verksamhet. De tolkas och 
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omtolkas i en specifik skolkultur och införlivas ofta under olika former av kamp. Även de 

skolkulturer som Sundberg beskriver liknar de paradigmer som Egidius och Dewey för fram.  

Under de senaste två decennierna har den svenska skolan fått utstå en aldrig tidigare sedd 

reformintensiv. Tiden verkar enligt Sundberg (2005) vara en alltmer central fråga när det 

gäller vad skolan ska undervisa om, hur undervisningen ska bedrivas och vad elever ska 

bildas till. Lärare och skolledare måste idag hantera förändringar som är komplexa och 

motsägelsefulla. En skola kan på samma gång från olika håll möta krav på att organisera 

arbetslag bland lärarna, börja skriva veckobrev, skapa temaprojekt med andra lärare och 

introducera nya bedömningsprocedurer för elevers lärande. Samtidigt kan dessa 

förändringsprocesser svara mer eller mindre väl mot statliga och nationella strävanden mot 

exempelvis likvärdighet och jämlikhet.  

2.5 Ämnesintegrering 

2.5.1 Ämnesintegrering – vad styrdokumenten säger 

Att ge elever perspektiv, överblick och sammanhang, och på så sätt skapa en helhetssyn är 

och har länge varit en central tanke i den svenska skolans styrdokument. Vi kan bland annat i 

Lpo 94 läsa att en ”samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en allsidig och 

meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer” 

(Utbildningsdepartementet, 1994:6). Vidare hittas i kursplanen för SO följande passus: 

”studier inom det samhällsorienterande kunskapsområdet skall kopplas samman med 

kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra ämnen” (Skolverket, 2000). 

Även i Lgr-11, den läroplan som till hösten ska införas, finns att läsa om strävan efter 

samarbete över ämnesgränserna: ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 

sammanhang /…/ skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer 

och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” (Skolverket, 

2011d:9f). 

För att detta inte bara ska ses som tomma ord poängteras vidare att det är rektorns särskilda 

ansvar att: 
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”Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet 

att uppfatta större kunskapsområden som en helhet /…/ i undervisningen i olika 

ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden” (Skolverket, 2011d:18f). 

Läraren i sin tur ska: ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (Skolverket, 2011d:14). 

Läroplanens intention kan på detta vis tolkas som att skolan ska arbeta ämnesövergripande 

och se till att ge eleverna en helhetssyn på sakers beskaffenhet. Även om inte SO nämns 

specifikt i den nya läroplanen så är det lätt att skapa sig en bild av att SO passar särskilt bra 

för ämnesövergripande arbete då det står att läsa att det i all undervisning är angeläget att 

anlägga följande fyra övergripande perspektiv: 

 Ett historiskt perspektiv, med vilket eleverna både kan utveckla en förståelse för 

samtiden och en beredskap inför framtiden.  

 Ett miljöperspektiv, som syftar till att ge eleverna möjlighet att ta ansvar för den 

miljö de själva direkt kan påverka, skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala 

miljöfrågor och insikt i hur en hållbar utveckling kan skapas. 

 Ett internationellt perspektiv, med vilket eleverna kan se sin egen verklighet i ett 

globalt sammanhang. Detta är viktigt för att skapa internationell solidaritet, förbereda 

eleverna för ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser och för att 

utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 

 Ett etiskt perspektiv, som ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och 

främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. 

Beröringspunkterna mellan dessa perspektiv och de fyra SO-ämnena är tämligen tydliga. Till 

viss del kan varje perspektiv ses som en kortfattad beskrivning av varsitt SO-ämne. 

Skolverket (2004) beskriver hur skolan under under nittiotalet startade en övergång till en 

skolverksamhet baserad på arbetslag. I dessa arbetslag ansvarar lärarna tillsammans för en 

grupp elevers utveckling och lärande där gemensam målanalys, planering och utvärdering 

förväntas vara kontinuerliga inslag i arbetet. I och med arbetslagens tillkomst har det skapats 

en grund för gemensamma samtal, möjligheter till utvecklade relationer och ett mer informellt 

förhållningssätt. Lärarnas uppdrag när det gäller att utforma lokala mål och 

bedömningskriterier har gett förutsättningar för pedagogiska samtal, samtidigt som eleverna 

fått bättre förutsättningar för delaktighet och dialog med sina lärare. 
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2.5.2 Ämnesintegrering – vad tidigare forskning kommit fram till 

Tankar och idéer om att integrera olika ämnen har förts sedan åtminstone mitten av 1900-

talet. Arfwedson och Arfwedson (2002) beskriver hur dessa integrationstankar skett med en 

förhoppning om att på så sätt minska den fragmentiserade kunskapen. Istället ska den i skolan 

inlärda kunskapen kunna kopplas till elevernas verklighet och på så sätt åstadkomma en 

fördjupad kunskapsinlärning. För lärares del menar författarna att det i ett ämnesintegrerat 

arbetssätt ställs stora krav på samarbetsförmåga och engagemang. De inbegripna lärarna 

behöver dessutom ha en samsyn när det gäller områden som förhållningssätt till elever och 

kunskapssyn. 

Det finns en hel del litteratur, om än med i de flesta fall många år på nacken, som beskriver 

vad samarbete, ämnesintegrering och ämnesövergripande undervisning är. Utbudet är desto 

mer magert när det gäller forskning om lärares syn på, och åsikter om, dessa begrepp och 

arbetssätt. Ett fåtal examensarbeten står att finna och i dessa (Jonsson, 2007; 

Ramström&Sanne, 2007; Åkerlund, 2003) framkommer att lärare överlag är positiva till 

samarbete och ämnesintegrering. Dock finns det faktorer som upplevs som hindrande för att 

genomföra en integrering av ämnen. Dessa faktorer består främst av tidsbrist när det gäller 

planering. Närbesläktat med tiden framkommer även organisatoriska problem, såsom brist på 

lokaler och schemaläggning som motverkar samarbete. Även attityder bland kollegor nämns 

som en begränsande faktor. 

Arfwedson och Arfwedson (2000) är inne på liknande tankegångar och menar att skolans 

strukturella uppbyggnad både kan utgöra ett hinder och en möjlighet när det gäller samarbete 

lärare emellan. Dåtidens struktur angående klasstorlek, schemaläggning, lokaler och 

lärartjänsters inriktning var utformad för en ämnesinriktad traditionell undervisning. Lärare 

som vill arbeta ämnesövergripande kan därför uppleva svårigheter. Attityden hos skolledning 

och kollegor blir därmed extra viktig för att möjliggöra ett samarbete över ämnesgränserna.  

I NU-03 poängteras att styrdokumentens intentioner om ämnessamverkan aldrig reglerats i 

några centrala lagar eller förordningar. Hur samverkan ska gå till har heller inte föreskrivits. 

För att därför få svar på hur samverkansintentionen gestaltats undersöktes detta genom 

lärarenkäter. Lärarna menade att samordningen mellan ämnen ökat marginellt mellan 1998 

och 2003, men att de däremot gärna skulle se en ökad samverkan. Arbetslagsorganisationen 

ansågs ha ökat markant, till stor del på bekostnad av ämneslagen. I synnerhet bland 
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orienteringsämnenas lärare hade ämneslagssamarbetet minskat. Närmare hälften av lärarna 

menade att de inom arbetslaget arbetade ämnesintegrerat (Skolverket, 2004). 

3 Metod 

3.1 Fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna undersökning avser ej att mäta en viss företeelse, istället är det en djupare kunskap om 

och ökad förståelse för företeelsen som är syftet. Undersökningen är därför kvalitativ till sin 

art, vilket av Denscombe (2009) kännetecknas av forskning där det är text snarare än siffror 

som utgör undersökningens data och resultat. Vidare menar han att kvalitativ forskning 

intresserar sig för hur människor förstår saker och att man här använder sig av ett tolkande 

tillvägagångssätt. Inom kvalitativ forskning finns ett stort antal vetenskapsteoretiska ansatser. 

Till denna studie har jag valt att utgå ifrån ett fenomenologiskt tillvägagångssätt. Anledningen 

till detta är att fenomenologin ses som ett naturligt val för undersökningens syfte, att 

undersöka människors uppfattningar, känslor och erfarenheter. Denscombe menar även att 

fenomenologin anses vara lämplig för småskaliga forskningsprojekt och att den gärna används 

inom utbildningsforskning när man vill undersöka hur elever eller anställda tänker. 

Inom fenomenologin betonas en beskrivande ansats där informantens svar utgör 

undersökningens centrum. Detta till skillnad från flera andra samhällsvetenskapliga 

infallsvinklar där empirin från informanterna snarare är en grund utifrån vilken man sedan 

bygger generella förklaringar och teorier. Av denna anledning tar informanternas svar, i form 

av utvalda citat, en stor plats i den kommande resultatdelen. Det primära i denna 

undersökning är inte att ge orsaker till informanternas svar eller att på ett djupare plan tolka 

svaren. Istället får svaren ta plats utifrån ett självberättigande ändamål. För att beskrivningen 

ska bli så sann som möjligt måste forskaren ”närma sig saker och ting utan förutfattade 

meningar baserade på /…/ befintliga teorier om det studerade fenomenet och utan 

vardagsantaganden baserade på sunt förnuft ” (Denscombe, 2009:116).  
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3.2 Urval 

I en forskningssituation ställs forskaren inför det faktum att denne måste göra ett urval av en 

tänkt population. När det gäller kvalitativa undersökningar är det svårt att finna ett urval som 

representerar populationen på ett sådant sätt att man kan dra generaliserbara slutsatser av 

undersökningens resultat (Denscombe, 2009). Det finns heller inga pretentioner om att genom 

denna undersökning kunna dra sådana definitiva generaliserbara slutsatser. Då syftet är att få 

svar på frågor angående erfarenheter och förändringar har ett subjektivt urval av lärare med 

ett flertal års yrkeserfarenhet gjorts. Denscombe (2009) beskriver subjektivt urval som ett 

medvetet val av informanter för att på så sätt få tillgång till mer värdefull information. Med 

sin yrkeserfarenhet kan de utvalda informanterna ses som särskilt relevanta för 

undersökningens syfte.  

För att hitta informanter som kunde ge svar på mina frågor gjordes vad Trost (1997) och 

Holme och Solvang (1997) kallar ett strategiskt urval. Detta innebär att urvalet görs utifrån de 

förförståelser och förteorier som jag som forskare har vid forskningsprocessens start. 

Samtidigt har även ett visst mått av bekvämlighetsurval använts, vilket Trost (1997) förklarar 

som att man tar vad man som forskare råkar finna. Till denna undersökning gjordes detta 

genom att jag ringde till högstadieskolors rektorer i kommunen för att genom dessa få kontakt 

med deras respektive SO-lärare. En intervjuförfrågan, i vilken undersökningens syfte och 

intervjuns upplägg i korta ordalag beskrevs, skickades ut per mail och av dem som svarade 

valdes fem lärare ut. I syfte att öka spridningen och mångfalden i det empiriska resultatet 

gjordes valet att bara intervjua en informant per skola. Trots medvetenhet i frågan blev 

homogeniteten när det gäller informanternas ålder tyvärr högre  än vad som var tänkt. 

Eftersom intervjuerna gjordes på informanternas arbetsplats valdes ur bekvämlighetssynpunkt 

enbart lärare från Halmstad.  

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Med tanke på undersökningens syfte har ett kvalitativt angreppssätt valts, vilket enligt Holme 

och Solvang (1997) kännetecknas av en fokusering på förståelse av och närhet till 

informanterna. Valet av en kvalitativ metod har sin grund i att det är komplexa frågor som 

behandlas, frågor som man behöver gå på djupet med. När det är informanters åsikter, 
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uppfattningar, känslor och erfarenheter man vill åt är intervjuer den mest lämpliga metoden 

(Denscombe, 2009). Intervjuerna har varit personliga, dels av bekvämlighetsskäl då både 

organisering och transkribering förenklas, dels med tanke på att alla får komma till tals i en 

personlig intervju och risken för påverkan från andra blir mindre.  

När information samlas in med hjälp av intervjuer påtalar Patel och Davidsson (2003) vikten 

av att ta i beaktande hur standardisering och strukturering sker. För att ge de berörda 

informanterna tid och möjlighet att resonera sig fram till sina svar valdes ett friare 

intervjuupplägg utan fasta svarsalternativ och med en ganska låg grad av standardisering och 

strukturering. På detta sätt ges dessutom den intervjuande forskaren möjlighet att ställa 

kompletterande följdfrågor. Studiens intervjuer kan enligt Denscombes (2009) definition ses 

som semistrukturerade till sin utformning. Inom den fenomenologiska vetenskapstraditionen 

förordas intervjun som undersökningsmetod av flera skäl. Dels möjliggör den för att utforska 

frågor på djupet, dels tillåts den intervjuade ta upp frågor som denne upplever vara viktiga. På 

så sätt blir det lättare att se saken utifrån informantens synvinkel. I tillägg till detta ges 

forskaren möjlighet att kontrollera huruvida denne förstått svaren på rätt sätt.  

3.4 Procedur 

Denscombe (2009) menar att en forskningsintervju, till skillnad från en vanlig konversation, 

kräver en förförståelse hos den intervjuande. Utifrån undersökningens syfte och 

frågeställning, samt den förförståelse som byggts upp under inläsning av litteratur har en 

intervjuguide skapats som sedan legat till grund för de utförda intervjuerna. Detta förfarande 

kallar Patel och Davidsson (2003) för operationalisering. I denna undersökning ingår fem 

informanter som alla är lärare i grundskolans senare år och som också undervisar i de 

samhällsorienterande ämnena. Med Trosts (1997) åsikt om att sätta intervjuers kvalitet 

framför kvantitet i tankarna bokades fem intervjuer in.  

Inför varje intervju delgavs informanterna en kortfattad information om vad intervjun skulle 

skulle komma att innehålla, att den skulle spelas in, att de när som helst hade rätt att dra sig ur 

samt att deras medverkan var konfidentiell, något som enligt Patel och Davidson (2003) är av 

stort värde. Intervjuerna har sedan skett i ett klass- eller grupprum på informanternas 

respektive skolor. Med hjälp av en bandspelare har intervjuerna spelats in. 
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Intervjuerna har var och en landat på någonstans mellan 25 och 30 minuter. Även om 

intervjuerna har fått ta den tid de behövt har en viss koll på klockan tagits i beaktande. Detta 

för att informanterna tackat ja till intervjun på premissen att intervjun ska vara max 30-40 

minuter. Fördelen med att spela in intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att 

intervjuaren kan känna sig fri till att koncentrera sig på ämnet och intervjuns dynamik. Trost 

(1997) menar att de flesta informanter vänjer sig eller även glömmer bort att de blir inspelade 

vilket bidrar till en mer avslappnad intervjumiljö. När alla frågor har ställts och intervjun ska 

avslutas har informanterna getts möjlighet att lägga till, ändra eller förtydliga sådant som 

under intervjun har behandlats, eller som denne anser bör behandlas.  

3.5 Presentation av informanter 

Informant 1 (I 1) är en 49 år gammal kvinna som enbart undervisar i SO, vilket hon har gjort 

sedan hon tog sin examen 1987. Hon har en ämneslärarutbildning med 60hp vardera i historia, 

geografi och samhällskunskap.  

Informant 2 (I 2) är en 33 år gammal kvinna som förutom SO även undervisar i matematik 

och hem- och konsumentkunskap. Hon har arbetat som lärare sedan hon tog sin examen 2000. 

Hon är utbildad SO-lärare med 120hp samhällskunskap, 90hp historia, 30hp geografi och 

7,5hp religion.  

Informant 3 (I 3) är en 44 år gammal man som undervisar i svenska och SO, och som har 

varit lärare sedan han tog sin examen 2002. Han har en tvåämneslärarutbildning med 60hp 

historia.  

Informant 4 (I 4) är en 40 år gammal man som undervisar i svenska och SO. Han har arbetat 

som lärare sedan 2001 men tog examen 2003. Han har en tvåämneslärarutbildning med 60hp 

samhällskunskap, 22,5hp historia och 22,5hp religion.  

Informant 5 (I 5) är en 43 år gammal kvinna som undervisar i svenska och SO. Hon har 

arbetat som lärare sedan hon tog examen 2004. Hon har en tvåämneslärarutbildning med 45hp 

historia, 30hp samhällskunskap och 22,5hp religion. 
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3.6 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapliga rådet listar fyra huvudkrav som en forskare inom samhällsvetenskaplig 

forskning ska vara medveten om. Dessa är kraven om information, samtycke, konfidentialitet 

samt nyttjande. Informationskravet innebär att undersökningens intervjupersoner innan 

intervjun görs ska ha fått information om vad undersökningen ska handla om och hur den ska 

genomföras. Informanterna i denna undersökning fick via mail information om syfte och 

tillvägagångssätt och därmed har informations- och samtyckeskravet nåtts. Enligt 

konfidentialitetskravet behandlas deltagarna i intervjuerna helt konfidentiellt så att varken 

informanterna, skolan de jobbar på eller någon annan ska kunna identifieras i uppsatsen. Det 

är endast forskaren i denna undersökning som har haft tillgång till det insamlade materialet 

och haft vetskap om vem som svarat vad. Med sitt samtycke godkände de deltagande i denna 

undersökning att deras uppgifter kan komma att användas i uppsatsen och enligt 

nyttjandekravet får dessa uppgifter endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 

2010). 

3.7 Bearbetning av insamlat material 

När de fem intervjuerna utförts har de genom transkribering gjorts om och transformerats från 

en muntlig till en skriftlig diskurs. Utskriften gör innehållet mer lätthanterligt, samtidigt som 

det sker en avkontextualisering och avtemporalisering av texten. Därmed underlättas analysen 

av informanternas svar (Kvale och Brinkmann, 2009). I utskrifterna har jag valt att skriva ut 

skiljetecken. Det kan uppfattas som ett sätt att bruka våld på intervjuerna men jag tror att det i 

stor utsträckning har underlättat läsningen, utan att förändra intervjuernas innehåll. 

Den vidare analysprocessen som sedan skett har följt det tillvägagångssätt som Graneheim 

och Lundman (2004) kallar innehållsanalys. Hela de ordagrant utskrivna texterna har flera 

gånger lästs igenom för att på så sätt skapa en känsla för innehållets helhet. När det är gjort 

har delar eller stycken ur texterna valts ut, utifrån det faktum att de ansetts innehålla för 

undersökningens syfte relevant information. Graneheim och Lundman kallar dessa delar eller 

stycken för meningsbärande enheter. Dessa stycken har försökts hållas korta och kärnfulla. 

För att det ska ske har styckena ibland behövts redigeras i texten, genom att ta bort sådan text 
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som ligger mittemellan de mest relevanta informationsdelarna och skriva ihop stycket. När så 

skett visas det på följande sätt /…/ . Dock har innehållets kärna ämnats bibehållas.  

De meningsbärande enheterna har i sin tur sedan grupperats i kategorier där de 

meningsbärande enheterna i form av citat exemplifierar kategoriernas teman. På så sätt 

tydliggörs de centrala delarna i informanternas intervjusvar. Genom att gå från de 

meningsbärande enheterna till kategorisering har därmed analysen en induktiv ansats. Den 

induktiva ansatsen börjar med den empiriska undersökningen och ger utökade 

tolkningsmöjligheter av verkligheten där forskaren tolkar den information som 

intervjupersonerna gett. Detta är möjligt då intervjufrågorna har varit av den mer öppna 

karaktären och därmed medfört svar som ibland gått utöver frågan (Denscombe, 2009). 

4 Resultat  

4.1 SO – ett blockämne eller fyra ämnen? 

4.1.1 SO-ämnet och dess organisering 

SO-ämnets organisering var en av huvudpunkterna i det som utgjorde denna undersöknings 

syfte och frågeställning. Det finns en mångfald bland informanternas svar och det blir 

märkbart hur den nuvarande organiseringen av ämnet skiljer sig åt och ser olika ut på olika 

skolor. 

”Vi läser inte i SO-block utan ämne för ämne även om det står SO på schemat. 

Man läser ju geografi eller historia eller vad det nu är och så i fem till sex veckor. 

Givetvis inte med vattentäta skott emellan utan mycket går ju ihop, kristendomen 

kanske går ihop med historian, geografi mycket ihop med samhällskunskap. Jag 

hade ju dock önskat att det var ännu mer blandat” (I 4) 

”Största frågan är väl egentligen blockläsning eller enskilda ämnen för nu måste 

vi ju sätta betyg i varje ämne. Vet faktiskt inte om det kommer påverka 

arbetssättet /…/ vi har inte bestämt oss än här på skolan hur vi ska…lägga ut 
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historiatimmar eller SO-timmar, så långt har vi inte kommit ännu och samma 

diskussion är det ju i NO då” (I 2) 

Flera av lärarna är tydliga med att de ser, eller vill se, SO som ett ämne, där undervisningen 

sker gemensamt för hela ämnet. Detta till viss del beroende på att det är på det sätt som de är 

vana vid att organisera ämnet. Men även ett arbetsbelastningsperspektiv används för att 

motivera detta ställningstagande. 

”Jag säger ju inte att jag undervisar specifikt i de olika ämnena utan jag anser 

mig verkligen vara en SO-lärare” (I 1) 

”Nu med den nya läroplanen så för att hinna med allt det här och gå igenom detta 

så måste man tänka det här tematiska /…/ jag hoppas verkligen att man utgår från 

ett SO-ämne” (I 5) 

”Jag så van vid att jobba med det som ett blockämne och det har funkat jättebra” 

(I 2) 

Två av lärarna påtalar hur de upplever sig ha ändrat sin ämnesorganisering under 

yrkeskarriärens gång, mot en mer integrerad organisering Den första av dem menar att hon 

har gjort det medvetet medan den andre upplever sin förändring ha skett mer omedvetet.  

”På min första skola /…/ hade jag ett schema där det stod specifikt nu ska du ha 

historia osv. Men sen /…/ jag kände när jag började här att här hade man faktiskt 

möjlighet att påverka och att jag redan från början gjorde klart att jag ville 

undervisa på det sättet och då fick jag gehör för de tankarna” (I 1) 

”I början när jag kom så ut var det nog mer renodlat har jag en känsla av, att jag 

körde mer franska revolutionen punkt historia liksom. Nu tänker jag lite mer 

integrerat, nu tänker jag mer att plocka samma förmåga från de olika so-ämnena” 

(I 3) 

Anledningen till varför informanterna vill organisera SO-ämnet som ett blockämne verkar 

syfta till att man vill underlätta elevernas känsla för helheter. De olika SO-ämnena anses ha 

tydliga beröringspunkter sinsemellan och av den anledningen finns fördelar med att låta dem 

samspela med varandra. 

”De går ju ihop alltså, det är ett faktum. Läser man historia så handlar det väldigt 

mycket om samhällskunskap och läser man samhällskunskap så kan det handla 
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lika mycket om historia. Så det är ju det som är så bra tycker jag, det är det jag 

gillar, att vi har ett block som vi har här på skolan då liksom. Så det kan ju vara 

så att vi som en form av rubrik har kristendomen. Men då handlar det lika mycket 

om historia. Att man använder målen, kriterier från både historia och religion när 

man planerar /…/ samma förmågor finns i olika ämnen så att säga, så är det en 

jättefördel att man kan läsa ihop det” (I 3) 

”Jag utgår ju alltid från vad som är bäst för eleverna, jag menar /…/ hur ser 

verkligheten ut, det är ju inte den här snuttifierade bild som kanske tyvärr skolan 

gör utan det är ju att försöka komma så nära verkligheten som möjligt och då 

försöker man klumpa ihop de delar av de här ämnen som hör ihop då tar vi dem 

samtidigt, självklart” (I 1) 

4.1.2 Samlat SO-betyg eller specifika ämnesbetyg? 

Huruvida lärarna sätter specifika ämnesbetyg eller ett samlat SO-betyg skiljer sig i nuläget åt 

mellan informanterna. De visar att de är fullt medvetna om att denna skillnad kommer 

försvinna i och med de nyheter som till hösten kommer ske. En av informanterna menar även 

att hennes skola hade förändringen i åtanke när de beslutade om separata betyg. 

”Däremot sätter vi betyg…i åttan ett blockbetyg för att sedan i nian dela upp det. 

Men det kommer ju bli ändring på det till hösten” (I 4) 

”Vi sätter specifika betyg, ett i religion, ett i samhällskunskap…det har vi alltid 

gjort. Jag var med när vi tog det beslutet…och det är ju det som kommer nu. Vi 

visste ju nästan att det skulle bli så, så därför gjorde vi det från början, med fyra 

separata betyg” (I 5) 

Två informanter  poängterar hur det på deras respektive skola idag inte ens är möjligt att få 

specifika ämnesbetyg, något som är fullt naturligt då det enligt Lpo-94 är upp till varje skola 

och dess rektor att själva bestämma hur betyg sätts i orienteringsämnen. 

”Vi har ett sammanfattande betyg. Så får du G i SO så har du fyra G sen när du 

ska upp till gymnasiet /…/ skolan har ju valt den här modellen där man inte kan 

få specifika betyg” (I 3) 
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”Så vi kör ju egentligen blockundervisning i SO och man får betyg i SO, inte i 

enskilda ämnen. De kan inte ens få enskilda betyg, det har den centrala 

huvudledningen bestämt” (I 2) 

En annan informant säger sig i och för sig ha haft möjligheten att sätta specifika ämnesbetyg 

men erkänner samtidigt att den möjligheten sällan utnyttjats. Hon visar på samma gång på det 

problem som ett samlat blockbetyg kan innebära. Samma informant pekar även på hur 

betygsättningens organisering inte bara skiljer sig åt mellan skolor utan även kan se olika ut 

inom samma skola.  

”Det här sättet att organisera gör ju att de får ett samlat SO-betyg då också. Och 

ibland framför man då synpunkter på att ”men tänk om en elev är mycket bättre 

eller sämre i nåt ämne och så vidare va”. Nu ska ju sägas att vi har den 

möjligheten idag att även om vi ger ett samlat betyg så är det så att om en elev 

skulle gynnas av att få dela på betygen så finns den möjligheten även om vi 

sällan utnyttjar den. Men då kan jag kanske nån gång /…/ känna att den kanske 

har tre g och skulle ligga högre i det specifika ämnet och då kan man ju säga att 

det är till deras nackdel för då blir lik förbaskat ett g i slutbetyg” (I 1) 

”Vi kan väl säga som så här, det finns arbetslag idag här på skolan som sätter 

specifika ämnesbetyg så att det varierar sig mellan olika arbetslag” (I 1) 

På samma gång som en av informanterna beskriver de fördelar som ämnesspecifika betyg 

innebär, ger hon också uttryck för en åsikt om på vilket sätt ämnet bör organiseras. Även med 

fyra ämnesspecifika betyg anser hon att undervisningen bör ske med ett samspel mellan de 

olika ämnena. 

”Det är viktigt också att visa tydlighet, att nu är det till största delen 

samhällskunskap men det betyder ju inte att…när vi läser om 1900-

talshistoria…det innehåller ju alla ämnen så självklart kan det påverka betygen i 

alla ämnen /…/ Jag tycker det är bra med betyg i varje ämne, det blir tydligt…du 

kan va stark i ett ämne och det kan vara svårt att väga för och emot. Men de ska 

även känna att de kan påverka…bara för att vi läser historia så ska de inte tro att 

de inte kan påverka sitt betyg eller sin kunskap i religion. Och därför tycker jag 

att det är viktigt att en SO-lärare har alla ämnen så att man kan se helheten” (I 5) 
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Implementeringen av de ämnesspecifika betygen visar sig kunna innebära vissa svårigheter 

för en annan av informanterna. Anledningen till detta är det arbetssätt som denne lärare i 

nuläget använder sig av. 

”Vi arbetar ju i arbetsområden och utgångspunkten för de här arbetsområdena är 

att eleverna ska ha ungefär lika mycket tid i de fyra olika ämnena under de här 

fyra åren men de är lite ojämnt fördelade, till exempel läser man väldigt mycket 

historia i årskurs nio och vi måste ändra om i våra arbetsområden så att vi 

garanterat har alla fyra ämnena varje år, dels på grund av att de ska ha betyg i alla 

fyra ämnena varje år men också för att de ska ha skriftliga omdömen i alla fyra 

ämnena varje år också. Så vi måste möblera om i våra arbetsområden och det 

gäller inte bara i SO:n utan i NO:n också i vårt arbetslag” (I 1) 

Om dessa svårigheter skulle bli verklighet menar två andra informanter att det får man i så fall 

lösa då. De verkar se betygsreformen som en rekommendation snarare än ett tvingande 

regelverk.  

”Skulle det vara så att man inte hinner få med alla ämnen en termin får man ju 

skriva det” (I 4) 

”Ska de då ha betyg i fyra ämnen, det kommer bli svårt. Då får man väl köra ihop 

ämnena ändå, så har vi tänkt. Så du kör ett moment och får betyg i både historia 

och religion” (I 3) 

En av informanterna visar tydligt vad han tycker angående ett blockbetyg eller fyra specifika 

ämnesbetyg. 

”Framöver där man då ska ha ett betyg i respektive SO-ämne /…/ det gillar jag 

inte alls /…/ hade du frågat eleverna hade de säkert sagt att om man splittrar upp 

det så får man ett betyg i respektive ämne och då har man visat förmågorna i just 

det ämnet. Men eftersom de går ihop så känns det helt meningslöst att jobba så” 

(I 3) 

4.2 Geografi – ett ämne för SO eller NO? 

I svaren på frågorna om huruvida informanternas känsla av säkerhet skiljer sig åt mellan SO-

ämnena och huruvida de anser sig behöva eller vilja få fortbildning i något eller några ämnen 
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framträder en tydlig likhet. Geografi är, mer eller mindre tydligt formulerat, det ämne som 

informanterna anser sig vara mest osäkra i. Dock verkar det inte vara ämnet i stort som 

orsakar osäkerheten, utan snarare den del av ämnet som benämns som naturgeografi.  

”Fortbildning? Det är väl geografi i så fall som man kan känna ibland, främst 

naturdelen” (I 2) 

”Geografi känner man sig väldigt osäker i, det som angränsar till NO menar jag 

då alltså, jordens uppbyggnad, bergarter, näringar och så vidare. Där känner jag 

att jag har inte så mycket att komma med. Det har till och med hänt att jag har 

startat ett arbetsområde och så har jag efter en kvart haft en genomgång och 

hamnat på inlandsisen och insett att nej vi struntar i detta, jag kan inte detta själv, 

det blir bara skit om jag fortsätter” (I 4) 

”Eftersom geografi har då inte jag utbildning i…målen kan man ju läsa in, men 

de liknar ju mer NO-målen /…/ men det klart sen är frågan vad ska man lära sig i 

NO. Geografi är ju det här med jordens uppbyggnad och så…jag kan ju det eller 

så men det klart det man tycker är roligare lägger man mer energi på” (I 5)  

”Jag kan väl säga såhär, jag brinner lite mindre för det här med naturgeografi, där 

känner jag att det tangerar lite NO för mig och då är min hjärna inte riktigt med, 

där känner jag mig lite osäker. Man ska förklara vindar och sånt där, det är rena 

fysiken, där får jag plugga på ordentligt” (I 1) 

Denna osäkerhetskänsla skulle mycket väl kunna hänga ihop med vilken utbildning 

informanterna har men det motsägs till viss del av att både informant 1 och 2 har utbildning i 

geografi medan de istället saknar utbildning i religionskunskap. Vad det snarare verkar handla 

om är en syn på geografi som ett ämne som skiljer sig från de övriga SO-ämnena. Ett par av 

informanterna uttrycker det mer explicit: 

”Alltså, det är geografin där igen som jag ibland kan känna inte borde ligga på 

SO-sidan, utan mer på NO-sidan kanske…bergarter och allt vad det är för 

någonting. I övrigt så sitter ju ämnena ihop väldigt mycket” (I 3) 

”Jag kan ju tycka att geografi är hälften naturkunskap och hälften 

samhällskunskap egentligen. Jag tycker inte det är ett renodlat ämne” (I 4) 
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Det sistnämnda citatet har stora likheter med vad en annan av informanterna ger ord för, 

nämligen en syn där geografi kanske inte bör vara ett eget ämne. Istället för att förorda en 

delning i två nya ämnen verkar åsikten snarare luta åt att ämnets två delar inkorporeras i 

befintliga ämnen. 

”Jag har ingen utbildning i geografi men den ingår ju i samhällskunskapen” (I 5) 

Även när det gäller elevers intresse för de olika SO-ämnena framstår geografi som det ämne 

som mest skiljer sig från de övriga. Jag kan se en koppling och en möjlig förklaring till detta i 

det ointresse och den kunskapsbrist som lärarna själva gett yttryck för när det gäller 

skolämnet geografi. 

”Oftast verkar geografi vara lite mindre roligt och då framförallt naturdelen” (I 2) 

Den del av geografi som inte är naturgeografi, det vill säga den som har benämningen 

kulturgeografi, beskrivs av ett par informanter vara en naturlig del av SO-blockämnet. Dock 

verkar ämnet enligt dessa sakna en särart och därigenom också ett egenvärde. En av 

informanterna menar exempelvis att geografi ofta får stryka på foten när det gäller tilldelning 

av tid.  

”Men det är ju klart det kommer in kulturgeografi när man läser de andra ämnena 

/.../ Men det är väldigt sällan som vi har, att nu under den här perioden ska vi ha 

geografi som vårat huvudämne så att säga” (I 3)  

En av informanterna tar i sitt svar på frågan om han behöver fortbildning i något ämne 

diskussionen ett steg längre då han frågar sig om det, med tanke på lärarlegitimationens 

behörighetskrav, framöver kommer finnas tillräckligt med lärare som har just 

geografibehörighet. 

”Ja det är ju geografi då och det tror jag att samtliga…jag tror inte det är många 

högstadielärare som har geografi. Så jag vet inte riktigt vem som ska få sätta 

betyg i det ämnet” (I 4) 
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4.3 Ämnesintegrering – på uppgång eller nedgång? 

Den nuvarande omfattningsgraden av ämnesintegrering skiljer sig tämligen markant mellan 

de olika informanternas arbetslag och arbetsplatser. Från informant 3, med ett temaarbete per 

termin, via informant 2, där några ämnen har ett stort samarbete, till informant 1, vars 

arbetslag konstant jobbar ämnesintegrerat året om.  

”Vi har ett temaarbete en gång per termin, och då är det arbetslagen som gör det 

tillsammans. Lite olika hur många ämnen som ingår” (I 3) 

”SO, svenska, engelska brukar samarbeta väldigt mycket. Vi är ju egentligen 

tvungna att ha ett samarbete, att få in så många ämnen… Nu håller vi på med 

nyheter och då är alla ämnen inblandade. Så man kopplar nyhetshändelser till sitt 

eget ämne” (I 2) 

”Vi har fem arbetsområden per läsår gånger fyra i 6-9 är lika med totalt tjugo 

ämnesintegrerande arbetsområden…och i dessa arbetsområden ingår alltid NO, 

SO, svenska och engelska i samtliga arbetsområden och sen så övriga ämnen 

ingår i varierande grad. Väldigt ofta matematiken nu också och ganska så ofta 

idrotten och hem- och konsumentkunskapen. Varför just de praktiskt-estetiska 

ämnena är ju till hög grad för att vi har lärare som undervisar i just de ämnena, 

hade vi haft andra praktiskt-estetiska lärare så hade troligtvis kanske de ämnena 

jobbat mer mot oss” (I 1) 

Alla informanter ger, oavsett nuvarande integreringsgrad, uttryck för en vilja att arbeta 

ämnesintegrerat i en högre utsträckning än de för tillfället gör.  

”Vi skulle vilja ämnesintegrera mer än vad vi gör, mycket beroende på schemat 

hur det ser ut, det här med att parallellägga vissa ämnen har vi efterfrågat men det 

har inte blivit så. Men kan man parallellägga så kan man ju också läsa t.ex. 

engelska-svenska eller svenska-SO” (I 3) 

”Så t.ex. när vi läser kolonisationen ska givetvis engelskan vara med och det är ju 

våra planer, de ska ju inte läsa det dubbelt” (I 5) 

”Jag skulle vilja att man arbetar i längre arbetsområden där man får in jättemånga 

ämnen. Man skulle exempelvis i sjuan kunna ha ”Jorden och människorna” och 

så skulle man kunna läsa om jordens ursprung, om jordens uppbyggnad, du får in 



  

 

30 

 

geografi, historia, naturkunskap och så vidare. Och sen splittra upp det i t.ex. 

människans historia, kommer in på demokrati och då är det ju samhällskunskap 

och så kanske man arbetar med det hela höstterminen” (I 4) 

”Det ska vara ämnesblandat. Framförallt för elevernas skull, man vill möta dem 

på bästa sätt och de ska få ett större sammanhang, med alla ämnen egentligen, 

inte bara SO-ämnena” (I 2) 

”Och sen /…/ vi försöker ju få in musiken men det är en akilleshäl hos oss, i och 

med att vi är ett musikarbetslag så måste vi försöka jobba mycket mer mot 

musiken också” (I 1) 

De positiva sidorna med ämnesintegrering beskrivs först och främst utifrån elevernas 

horisont.  

”Fördelen är att man får en helhetsbild…alltså eleverna ser att det här hänger 

ihop att det man lär sig i ett ämne har man nytta av i andra ämnen. I verkligheten 

är det inte de här vattentäta skotten utan allt hänger ihop, orsak och verkan och så 

vidare” (I 4) 

”Fördelarna är när man väl lyckats planera och genomföra så är man oftast 

väldigt nöjd och det blir bra resultat för märker eleverna att vi är samspelta och 

man har gemensamma uppgifter blir det lättare för dem” (I 2) 

Något som tydligt framkommer i informanternas svar är hur svenskämnet får en särskilt 

central roll i ämnesintegreringen, beroende på att ämnet med fördel kan användas som ett 

verktyg i det ämnesövergripande arbetet. Det ska dock poängteras att det inte verkar handla 

om att svenskämnet ska degraderas till ett stödämne för övriga ämnen. Informanternas svar 

lutar istället mer åt att beskriva ett arbetssätt där skriftliga och muntliga uppgifter som bedöms 

av svensklärare lika gärna kan handla om religion eller fysik som att handla om något mer 

traditionellt svenskämnesrelaterat. 

”Men jag tycker om det här tematiska att man ska få in så mycket som möjligt. 

Och det är ju tacksamt som svensklärare då för det kan man ju få in nästan 

överallt med olika texter och så” (I 5) 

”Det är framförallt när vi kan samarbeta i de olika ämnena som man kan få till 

olika redovisningsmetoder för då kan även svenskpedagogen vara med och 
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bedöma språket i arbetet. Lika gärna som att skriva nån uppsats på svenska kan 

de skriva en SO-uppsats” (I 2) 

”Så hade jag gärna sett det med stora arbetsområden med många ämnen som går 

in, där t.ex. svenskan går in som ett verktyg i redovisningar och så vidare, samma 

sak med engelskan man kan läsa texter som handlar om de saker vi pratar om, 

bilden hade kunnat komma in med formgivning och så vidare” (I 4) 

”Sen känner jag att svenskämnet, de behöver egentligen nu aldrig konstruera 

några uppgifter utan de jobbar ju mot oss hela tiden nu så att om de skriver en 

uppsats eller liknande så bedöms den av svenskan, de använder alltså mer 

svenskan som ett verktyg gentemot oss” (I 1) 

Att det även finns nackdelar eller problem med att arbeta ämnesintegrerat beskrivs av flera 

informanter. Tiden är en faktor som i sammanhanget beskrivs som begränsande. Dock inte 

främst i betydelsen att ämnesintegrerat arbete skulle kräva mer tid än ett ämnesspecifikt 

arbetssätt, utan snarare på så sätt att det krävs gemensam tid för de inbegripna lärarna. Såväl i 

planering som genomförande av ämnesintegrerat arbete behöver lärarna få möjlighet till 

gemensam tid i schemat. 

”Det är ju svårt att få till det med tid och så, man har ju 192 undervisningsdagar 

per år. Det är ju en logistisk fråga. Det ligger ju på ledningen” (I 5) 

”Nackdelen är ju framförallt tiden, att det ska hinnas med att planera. Sårbart när 

någon blir sjuk eller något händer och någon ska komma in” (I 2)  

”Sårbarhet är också att vi måste ha gemensam planeringstid och det måste man 

hitta positioner för i schemat för jobbar du själv kan du sitta hemma och planera 

men nu måste vi hitta tid tillsammans och det är inte lätt alltid” (I 1) 

En annan begränsande faktor som poängteras är de kollegor som ska ingå i 

ämnesintegreringsarbetet. Dels finns det de som inte vill samarbeta, dels de som saknar 

kunskap och slutligen de som på något sätt försvinner från arbetslaget.  

”Nackdelen är ju att vissa lärare är väldigt konservativa ”jag måste ha prov, jag 

måste ha detta”. Man måste nog släppa lite på den här kontrollerande biten och 

inse att vinsterna är så mycket större om man får en helhet” (I 4) 
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”Negativa är att vi är väldigt sårbara, det bygger på att man är ett gäng som 

brinner för detta. När man som vi då har många unga kvinnor i fruktbar ålder så 

innebär det att de byts ut ganska så ofta det gör att man inte alltid vet vem man 

har fått och det har varit väldigt påtagligt under året som va då att vi har fått in 

personer som inte alls har brunnit för de här idéerna och då funkar det inte” (I 1) 

”Brukar gå ganska bra att koppla ihop alla ämnen, det som är svårast är matte och 

NO, vilket också kan bero på att det har varit pedagogbyte och så i år då, att vi 

haft lite mindre kompetens i de ämnena” (I 2) 

En tredje begränsande faktor som nämns är det organisatoriska, hur skolan nu är på väg 

tillbaka till den gamla stadieindelningen. Detta trots att verkligheten idag ser ut på ett annat 

sätt. 

”De som suttit och utformat de här kursplanerna har utgått ifrån att de flesta 

skolor jobbar 4-9 eller 7-9 medan vi har en 6-9-skola. Det innebär att i vårt 

arbetssätt så jobbar vi som sagt i 6-9 och troligtvis får detta konsekvensen att vi 

helt får plocka bort sexorna från vårt ämnesintegrerande arbetssätt eftersom det 

står väldigt tydligt vilka mål som man ska ha uppnått när man gått ut årskurs sex, 

och i vårt arbetssätt innebär ju det att våra elever kommer att ha uppnått målen 

när de gått ut nian men det som man traditionellt ska läsa i sexan kanske våra 

elever läser i sjuan, åttan eller nian” (I 1) 

”Vi har ju 6-9 här och då blir det ju…vi har ett avstamp här dels i årskurs tre, 

dels i årskurs sex och dels i årskurs nio /…/ För oss på högstadiet blir det ju två 

kursplaner i och med att vi har inte rum att skicka ner sexorna” (I 5) 

Ett par av informanterna menar att med den ökade arbetsbelastningen och/eller det 

nytillkomna centrala innehållet så kommer det krävas mer ämnesintegrerat arbete på deras 

arbetsplatser.  

”För att hinna med allt så måste vi jobba tematiskt så nu har det verkligen piskan 

i ryggen att göra det, vi hade en halvdagskonferens om det igår” (I 5) 

”Allting pekar på att för att du ska kunna nå alla de här målen som kommer med 

det nya så måste man arbeta över ämnesgränserna, annars kommer man arbeta 

ihjäl sig /…/ man ska knyta ämnen ihop och där tycker jag att man ser enorma 

vinster (I 4) 
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En närliggande motivering till en ökad ämnesintegrering är att det leder till en ökad 

effektivitet. Flera informanter ger ord för hur samma sak ibland läses i två eller flera olika 

ämnen. 

”För något år sedan…kom vi på att vi läser en sak i SO och NO läser samma sak 

men vid två olika tidpunkter. Så då kom vi på att det här är ju löjligt så vi 

försöker hitta olika arbetsområden, temaområden eller kalla det vad man vill där 

man slår ihop så många ämnen som möjligt” (I 4) 

”Vi försöker ge liksom en helhetsbild, försöker närma oss verkligheten men 

tidigare kunde det ju vara så att jaså undervisar du i det också, men det tar jag ju 

upp i sjuan och du i nian, därmed gör man ju enorma tidsvinster också” (I 1) 

”Förut var det ju…även om vi hade arbetslag var det ju väldigt mycket 

ensamarbete i vilket fall som helst och där har vi ju blivit oerhört mycket bättre, 

på att utnyttja varandra och att kunna delge varandra planeringar och så där, det 

minskar ju också arbetsbördan, det blir mer effektivt” (I 3) 

”Hållbar utveckling till exempel som är ett centralt innehåll i både geografi, 

samhällskunskap, naturkunskap, fysik och så vidare. Fyra ämnen där detta nämns 

som centralt innehåll och då måste du samarbeta mellan dessa ämnen, och där 

kan du t.ex. få in svenska när du ska argumentera för din åsikt som ett verktyg. 

Där har du fem ämnen som kan samarbeta” (I 4) 

Den lärare som för tillfället i störst utsträckning arbetar ämnesintegrerat ger när det gäller 

framtiden för det ämnesövergripande sättet att arbeta uttryck för en avvikande åsikt gentemot 

de övriga informanterna. Hon avslutar sin intervju med följande ord. 

”Ja, alltså…jag känner en rädsla för att vi går tillbaka till en ämnesspecifik skola” 

(I 1) 

4.4 Kommer jag bli behörig? 

Att regeringens satsning på lärarlegitimation är på väg att införas är alla informanter fullt 

medvetna om. Vad den däremot kommer innebära rent praktiskt verkar inte vara alls lika 

självklart. Flera av informanterna ger uttryck för en tveksamhet över vad lärarlegitimationens 

behörighetskrav kommer leda till för dem själva. 



  

 

34 

 

”Ja påverka kommer det ju göra eftersom jag inte är behörig i geografi och sen är 

jag faktiskt tveksam, jag har inte riktigt fått grepp om det, huruvida de här 15p 

som man hade förr om de räcker” (I 4) 

”Från 2015 är det väl så att man bara får undervisa i det ämne som man har 

behörighet i så det kommer det väl kanske påverka, eftersom jag bara har 

historia” (I 3) 

”Vad händer med mig då som har tjugo års yrkeserfarenhet, jag har undervisat i 

religion i tjugo år men de kanske plockar det från mig. Vad innebär det, ska jag 

gå tillbaka till det första året och undervisa i de tre ämnen och de plockar bort, 

eller hur, jag vet ju inte vad det kommer få för konsekvenser. Så det är högst 

aktuella diskussioner just nu” (I 1) 

”Det kommer inte inverka som SO-lärare eftersom jag är behörig i alla fyra 

ämnena. Men man vet ju aldrig helt säkert och det vet de nog inte själva heller 

och där är ju frågan hur mycket jag är behörig, om jag är behörig på gymnasiet 

också. Så det får man väl se” (I 2) 

Huruvida yrkeserfarenhet kommer spela någon roll verkar inte heller det vara klarlagt. Det ser 

ut som att turerna därom går fram och tillbaka. Om inte de som beslutar om förändringar vet 

vad som gäller är det inte lätt för läraren, mottagaren av förändringen, att veta vad som 

kommer ske. 

”Jag tror att jag nog kommer att få läsa till religionen för att få behörighet, det 

har ju talats litegrann om att viss erfarenhet ska innebära…eller i och för sig, 

senaste mailet vi fick där tolkade jag som att erfarenhet ska inte innebära 

automatisk legitimitet” (I 1) 

Informant 4 är åtminstone klar över vad han tycker angående just den sistnämnda 

problematiken. 

”Jag tycker ju, har du gått ut en lärarutbildning så ska det ge behörighet. 

Erfarenheten ska ju också belönas så att säga” (I 4) 

Att beslut är taget är som vi sett klarlagt för informanterna. Vad de däremot innebär är mer 

osäkert. Men utöver detta finns det fler osäkerhetsfaktorer. Hur införandet av 
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lärarlegitimationens behörighetskrav rent praktiskt ska genomföras ifrågasätts nämligen på 

olika sätt av tre informanter.  

”Det är ju geografi då och det tror jag att samtliga…jag tror inte det är många 

högstadielärare som har geografi. Så jag vet inte riktigt vem som ska få sätta 

betyg i det ämnet” (I 4) 

”Så det kanske blir så att jag bara får undervisa i historia, men som jag tror då att 

det kommer inte att funka…att ha så många lärare som har de här kompetenserna 

för att kunna undervisa, så jag vet inte riktigt hur de ska rent praktiskt kunna 

genomföra det och ekonomiskt” (I 3) 

”Det blir kanske något sånt här att jag skulle ha rätt att få fortsätta undervisa i 

ämnet men att man säger att jag inte har rätt att sätta betyg då. Och i så fall det 

låter ju, hur ska det funka, ska jag lämna alla mina arbeten till någon annan 

utbildad religionslärare på skolan och vad innebär det arbetsmässigt för den 

läraren, hur ska man ersätta den personen /…/ då läser jag till då och det vet jag 

inte heller om jag får, ska jag plugga till då? Hur många poäng och så vidare, det 

vet jag inte /…/ och där har du ju en annan fråga då, vem ska bekosta det?” (I 1) 

5 Diskussion  

Den första frågeställningen till denna undersökning var hur SO-lärare ser på SO-ämnets 

gemensamma respektive enskilda delar. Även om de intervjuade lärarnas nuvarande arbetssätt 

sinsemellan skiljer sig åt, i vissa fall tämligen markant, så framträder en bild av att de är 

relativt överens om hur de skulle vilja ha det. SO ses generellt av informanterna som ett 

blockämne där just blocktanken anses ha stora fördelar. Lärarna uttrycker att ämnena har 

tydliga beröringspunkter dem emellan som gör det naturligt att sammankoppla dem. Det 

verkar som att det finns en föreställning bland lärarna om att innehållet hör ihop och att det 

har ett värde i sig att hålla samman detta innehåll. Även elevernas känsla av helhet används 

som motivering till blockorganisation. De åsikterna hör i stor utsträckning ihop med vad som 

har förordats i styrdokument ända sedan Lgr-62, och kan kategoriseras som en del av 

Bernsteins integrationskod. 
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Enligt Englund (1994) hade inte läroplanernas förordade idéer vid den tiden fått ett särskilt 

stort genomslag i realiteten. I NU-03 och Vernerssons (1999) undersökningar hade dock 

blockundervisningen ökat under 90-talet och början på 2000-talet. Även om det inte går att 

dra några djupare generella slutsatser utifrån från denna undersöknings resultat så är känslan 

att tron på den ämnesövergripande blockundervisningen har tagit ytterligare något steg framåt 

de senaste åren.  

Från och med den kommande höstterminen ska lärare varje termin sätta betyg i vart och ett av 

SO-ämnena. För ett par av informanterna kommer inte detta innebära någon skillnad medan 

det för övriga tre blir en förändring. Arbetsbelastningen förväntas öka i och med införandet av 

separata betyg vilket, något motsägelsefullt, motiverar eller till och med anses kräva en ökad 

ämnesintegrering. Det är annars lätt att se separata betyg och separat undervisning gå hand i 

hand men det motsägs som sagt av informanternas svar. Skolverkets (2011b) syn följer 

informanternas när de menar att undervisningen naturligtvis kan vara gemensam även med 

separata betyg. En av informanterna är här tydlig med sin åsikt när han säger att det är 

meningslöst med separata betyg eftersom ämnena går ihop med varandra. 

Trots skolverkets pålaga om att gemensam undervisning kan fortsätta finns det annat som får 

mig att tro att blockämnet SO är på väg att försvagas. Med lärarlegitimationens 

behörighetskrav kommer SO-ämnet och dess undervisning troligtvis delas mellan fler lärare, 

då få är behöriga i alla fyra ämnen. En ämnesintegrering eller gemensam undervisningsform 

är då beroende av ett samarbete mellan dessa lärare.  

I bästa eller värsta fall, beroende på hur man ser på det, kommer elever framöver kunna ha 

fyra olika lärare i SO. Hur det då kommer gå med den integrativa blocktanken är svårt att 

svara på. Känslan är dock att SO-ämnet kommer organiseras i mer uppdelad form. För- och 

nackdelar med detta går att ställa mot varandra. Eleverna kommer i exempelvis geografi möta 

en lärare som är utbildad för att undervisa i just geografi. Denne lärare har då med sig en 

ämnesspecifik didaktik och metodik som är anpassat för geografiundervisning, vilket ökar 

möjligheten för eleverna att möta en för ämnet kunnig och intresserad lärare som skapar 

intressanta lektioner. Därmed kommer risken för den devalvering av i synnerhet 

geografiämnet som framkom i undersökningens resultat med allra största säkerhet minska. 

Likvärdigheten när det gäller timfördelning av de olika SO-ämnena kommer samtidigt öka.  
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Jag måste säga att jag är förvånad över den samstämmighet som framkom hos de intervjuade 

lärarna angående geografiämnet och dess plats, eller snarare ickeplats, i ett SO-block. 

Geografi är de facto ett ämne som består av två tydliga delar, tagna från två tämligen skilda 

håll. Den naturgeografiska delen av ämnet kan tyckas ha mer likhet med fysik än med 

religion. Samtidigt är kulturgeografin starkt sammankopplad med främst samhällskunskap. 

Det är ett stort problem för ämnet om lärare har den syn som här har framkommit. Om 

geografiämnet marginaliseras kan det lätt leda till en negativ spiral där ämnet för en allt mer 

tynande tillvaro, till viss del beroende på att dagens elever är morgondagens lärare. Problemet 

är i första hand, och ses mest tydligt i, att ämnet inte får det utrymme det ska ha, att antalet 

undervisningstimmar underskrider kursplanens bestämmelser. Härifrån är det lätt att se en 

koppling till den lärarkritik mot SO-ämnet som enligt Bjessmo och Johansson (1988) 

framfördes på 80-talet. Kritiken grundade sig i att centrala ämnesinnehåll föll i glömska inom 

SO-ämnet.  

Men problemet visar sig också i att lärarnas okunskap, eller ibland t.o.m. motstånd, till ämnet 

riskerar att göra undervisningen mindre levande och intressant. Utifrån dessa diskussioner kan 

de ämnesspecifika betyg som redan redogjorts för komma att utgöra en positiv impuls för 

geografiämnet och dess ställning inom SO-blocket. Med tvånget att sätta ett ämnesspecifikt 

betyg krävs ett betygsunderlag som grundar sig i att ämnet har fått sin beskärda del under 

terminen.  

Ett flertal frågor väcks, både hos mig själv och informanterna, angående lärarlegitimationens 

krav på behörighet för undervisande och betygsättande lärare. Informanterna undrar vilka 

regler som gäller och vad det kommer att betyda för dem själva. Det verkar som att 

informationen till lärarkåren, precis som Egidius (2009) menar var fallet vid Lpo-94:s 

införande, har lämnat en del i övrigt att önska. En intressant fundering som framkom var, 

grundad i erfarenheten från den egna arbetsplatsen, huruvida antalet behöriga geografilärare 

kommer räcka till framöver. Jag delar hans fundering då känslan är att antalet SO-lärare med 

examen i geografi, och även religion, klart understiger gruppen med historieexamen. 

Undersökningens informanter har gett uttryck för att de löser eventuella problem när de 

kommer , något som kan sägas hänga ihop med Arfwedson (2000) som menar att reformer 

inte implementeras utan problem. 
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En egen fundering handlar om hur lärartjänster kommer se ut, exempelvis på en liten skola, 

om flera lärare då ska dela på SO-ämnet. En annan handlar om arbetslagstanken, hur den 

kommer påverkas av att dagens SO-lärare kommer representera ett eller två mindre ämnen, 

därmed har fler klasser och kanske finnas med i fler arbetslag. Ämnesintegrering och 

samarbete med andra ämnen kan även det tänkas påverkas då fler lärare ska passas in i 

planeringstid. Samtidigt kan fler mindre samarbeten möjliggöras. Informanterna framhåller 

som sagt blockämnets integrerade organisering och verkar vilja kämpa för dess existens. De 

ser sig som SO-lärare även om det bara verkar vara en av dem som kommer ha den titeln när 

lärarlegitimationen genomförts fullt ut. En av informanterna uttrycker en känsla jag kan känna 

igen mig i när han säger att: ”har du gått en lärarutbildning så ska det ge behörighet”.  

Linde (2005) menade att lärarens tolkningsutrymme är betydligt större inom de 

samhällsorienterande ämnena än i exempelvis matematik och naturkunskap. Skillnaden i 

tolkningsutrymme förklarades med Bernsteins begreppspar avgränsning och kontroll, där SO-

ämnena har en låg grad av både avgränsning och kontroll. Nu har jag i denna undersökning 

endast intervjuat SO-lärare vilket gör det omöjligt att göra en jämförelse med andra ämnen. 

Men informanternas svar går att tolka som att de idag till stor del kan välja, och också 

använder denna valmöjlighet till, att lägga upp sin undervisning efter eget tycke och smak. 

Geografiämnets, bland informanterna, undanskymda tillvaro är ett exempel på detta. 

Resultaten hänger väl ihop med vad Oscarsson (2005) i sin genomgång av NU-03 förde fram, 

nämligen att lärarnas egna idéer var den främsta styrningsfaktorn för undervisningen. 

Alla informanter gav i sina svar uttryck för att de vill utöka sitt ämnesövergripande arbetssätt, 

oavsett i vilken utsträckning de för tillfället använder sig av detta arbetssätt. Det pekar i 

riktning mot att ämnesintegreringen gått framåt, vilket i sin tur stämmer väl överens med vad 

som framkom i NU-03. Informanternas motiveringar till sin positiva syn på ämnesintegrering 

handlade dels om effektivitet, då det förut kunde undervisas om samma sak i kanske fyra 

olika ämnen. Här nämndes även, precis som när det gällde SO-organiseringen, den ökande 

arbetsbelastningen som motivering till att samarbeta över ämnesgränserna. Slutligen påtalades 

motivet att eleverna får en helhetssyn som en klar fördel. 

När det gäller ämnesintegrering är det främst de organisatoriska ramarna som framhålls som 

begränsande faktor. I synnerhet tid är ett stort problem. Informanterna saknar ofta den 

gemensamma tid som krävs både för att planera och genomföra ämnesintegrerad 

undervisning. Dessa resultat stämmer väl överens med vad framkommit i såväl NU-03 
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(Skolverket, 2004) som i lästa examensarbeten (Jonsson, 2007; Ramström&Sanne, 2007; 

Åkerlund, 2003). Denna tidigare forskning visade nämligen också bristen på den 

gemensamma tiden som det största problemet i genomförandet av ett ämnesintegrerat 

arbetssätt. 

Jag ser i skoldebatten något av en backlash vara på väg där Bernsteins integrationskod och 

dess, enligt Linde (2006) nästan hegemoniska ställning är på stark tillbakagång för att ge plats 

åt en kollektionskod som länge närmast legat i dvala. Flertalet av lärarna i denna 

undersökning verkar dock vara av en motsatt åsikt och menar att det integrativa arbetssättet 

står fortsatt stark. De verkar ärligt talat snarare se det integrativa gå fortsatt framåt. Med 

hänvisning till den ökade, och fortsatt ökande, arbetsbelastningen så menar ett par av lärarna 

att det är ett måste att stärka och utöka samarbetet mellan olika lärare och ämnen. Mot detta 

står den lärare som med sitt arbetslag kommit klart längst i sin integrativa strävan. Hon är 

fortsatt mycket positiv till att arbeta på detta sätt men ser en stor risk att det under den närmsta 

framtiden, med de förändringar som då sker, kommer bli klart svårare att arbeta 

ämnesintegrerat. 

Lärarna verkar vilja jobba i, och för, en skola för alla snarare än en skola för alla. Det finns 

egentligen inget rätt eller fel när det gäller organisering och arbetssätt. Vad det handlar om, 

eller åtminstone borde handla om, är bra eller mindre bra kvalitet. En bra lärare utför troligen 

undervisningen bättre än en sämre lärare, oavsett vilken ämnesorganisering de båda väljer. En 

kompetent lärare vet dessutom vilken undervisningsform som passar när och var, och kan 

därför göra ett förnuftigt val. 

6 Avslutning 

6.1 Metoddiskussion 

När det gäller resultatens tillförlitlighet finns två olika riktningar inom innehållsanalys. Inom 

kvantitativ innehållsanalys talar man ofta om validitet och reliabilitet, medan den kvalitativa 

grenen numera i stället använder orden trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim 

och Lundman, 2004). Trovärdighet har att göra med överensstämmelse mellan studiens syfte 

och val av informanter, datainsamlingsmetod och meningsbärande enheter. Pålitlighet 
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förklaras av i vilken grad data förändras över tid och överförbarhet handlar om i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper.  

Denna undersöknings resultat bygger på de svar som genom kvalitativa intervjuer har samlats 

in. Då det var lärares erfarenheter och uppfattningar som avsågs att undersöka anser jag med 

stöd av Denscombe (2009) att det var rätt metod att använda. Intervjufrågorna har sin 

utgångspunkt i, och har operationaliserats från, undersökningens syfte och frågeställning. 

Analysen av intervjuernas innehåll har i sin tur varit noggrann med en tydlig indelning av 

kategorier. En problematisk faktor när det gäller studiens trovärdighet är att urvalet gav en för 

homogen grupp av informanter. Fyra av fem informanter har tagit sin examen under 2000-

talets början. Å andra sidan skiljer sig deras examina åt när det gäller inriktning och 

ämneskombinationer.  

En annan risk med intervjun som metod är att informanter svarar så som de vill framstå eller 

så som de tror att jag vill att de ska svara. För att minska denna risk gjordes intervjufrågorna 

helt öppna till sin karaktär samtidigt som eventuella hypoteser saknades i intervjuförfrågan. 

Även om informanternas svar på ett godtagbart sätt svarat på frågeställningarna så har det 

aldrig funnits någon ambition att skapa en undersökning som i någon större utsträckning kan 

generaliseras och överföras till andra grupper. 

6.2 Vidare forskning 

Så här i slutet på den process som denna undersökning inneburit kan jag nästan känna att fler 

frågor än svar har producerats. Det borde i så fall betyda att det finns gott om förslag till 

vidare forskning. Då en betydande del av undersökningen behandlar skolreformer som ännu 

inte genomförts vore det en god idé att efter några år på nytt undersöka lärares syn på och 

erfarenheter av dessa reformer.  

I denna uppsats framkom en tydlig syn på geografi som ett ämne som särskiljer sig inom SO-

blocket. Det vore intressant att fördjupa sig i detta ämne och undersöka huruvida det är en syn 

som generellt delas av SO-lärare. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  

1. Namn och ålder?  

2. Kan du berätta lite kort om din nuvarande yrkessituation och din yrkeskarriär? 

3. Vilken utbildning har du i SO:s respektive ämnen? 

Praktisk organisation 

4. Hur bedriver/organiserar du din undervisning i de samhällsorienterande ämnena?  

5. Har du alltid bedrivit/organiserat undervisningen på det sättet? 

6. Vem har beslutat om den organiseringen?  

7. Hur motiveras den organisationen?  

Åsikt om organisering 

8. Hur anser du att SO-ämnet bör organiseras? Vilka för- och nackdelar kan du se? 

9. Hur anser du att eleverna ska betygsättas i SO-ämnet/SO-ämnena? Vilka för- och 

nackdelar kan du se? 

10. Diskuteras SO-ämnets organisering i ert ämneslag? Hur ser då dessa diskussioner ut? 

Kunskap och känsla i SO-ämnen 

11. Hur känner du angående trygghet i din kunskap i de fyra SO-ämnena? 

12. Hur känner du angående fortbildning i något eller några av SO-ämnena? 

13. Anser du att något av ämnena skulle kunna utökas/minskas i sin omfattning? 

14. Kan du se någon skillnad i elevernas intresse för de olika ämnena? 

Samarbete  

15. Hur ser samarbetet ut i det arbetslag som du ingår i? 

16. Hur ser ditt samarbete förutom i arbetslaget ut? 
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17. Vilka för- och nackdelar kan du se du med samarbete? 

Förändringar 

18. Vilken inverkan tror du att lärarlegitimationen kan få på din anställning/behörighet 

som SO-lärare? 

19. Vilken inverkan kan kravet på betyg i varje ämne varje termin få på ditt arbetssätt? 

20. Vilken inverkan kan det nya betygssystemet få för dig som lärare och för eleverna? 

21. Vilken inverkan kan de nya kursplanerna få? 

Övrigt 

22. Är det något du skulle vilja lägga till, ändra eller förtydliga så här i slutet av vårt 

samtal? 

 


