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Sammandrag 
 
Syftet med arbetet är tredelat. Inledningsvis är syftet att ta reda på hur SO-lärare för grund-
skolans senare år utbildas. Andra delen gäller hur rektorer resonerar kring anställningen av 
SO-lärare. Tredje och sista biten är att se hur lärare bedriver SO-undervisning.  
 
För att få svar på mina funderingar har jag använt mig av litteratur som bland annat studerar 
lärares utbildningsnivå och ämnen jämfört med vilken nivå och vilka ämnen de undervisar i. 
Andra rapporter studerar hur undervisningen går till och om undervisningen är integrerad eller 
inte. Intervjuer med lärare och rektorer har hjälpt till att svara på mina funderingar.  
 
Som nyutexaminerad lärare har man antingen två eller tre ämnen i sin utbildning, men man 
kan få en SO-tjänst ändå. Detta trots att rektorer till störst del verkar vilja ha lärare med ut-
bildning i alla fyra delämnen. Av de lärare som jobbar som SO-lärare på grundskolans senare 
år har mellan 60 och 70 % både lärarutbildning för nivån och utbildning i de ämnen de under-
visar i. Det är vanligast att man har ett traditionellt upplägg på sin undervisning, vilket medför 
att man är ensam lärare i klassen och att undervisningen i stort styrs av läroboken. 
 
SO består av fyra delämnen: geografi, historia, religion och samhällskunskap. Ungefär en 
tredjedel av lärarna undervisar helt integrerat, ytterligare en tredjedel undervisar i ämnena helt 
uppdelade och återstående tredjedel har en blandning av dem. Vilken uppdelning man har 
speglas inte helt säkert av vilken typ av betyg man sätter. Blockbetygen kan dock vara att 
föredra när man jobbar integrerat då allt är sammanbakat, medan att sätta fyra betyg under-
lättar för att det är enklare att se om eleven har uppnått målen. 
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1  Inledning 
 
I detta kapitel förklarar jag mitt ämnesval och hur jag har gått tillväga. Först redovisas hur jag 
kommit på ämnet, vilket följs av syfte och frågeställningar. I de efterföljande delarna metod 
och avgränsningar framförs val av skolnivåer som skall studeras, intervjuer som skall genom-
föras med mera. Som avslutning kommer förklaringar av ord och förkortningar som före-
kommer ofta i arbetet. 
 
 

1.1  Bakgrund 
 
Vid första didaktiklektionen på min lärarutbildning fick jag en liten chock. Vi var två bli-
vande SO-lärare med inriktning mot grundskolans senare år, dock hade vi bara varsitt SO-
ämne i våra ämneskombinationer. Något av det första didaktikläraren sa var i stil med – Ni 
skall vara medvetna om att ni får alla SO-ämnen. Har man bara ett av de fyra ämnena som 
ingår i SO (samhällsorienterande ämnen) geografi, historia, religion och samhällskunskap 
kommer man alltså ändå få undervisa i alla fyra. 
 
Första tankarna var egoistiska, hur skall JAG klara av att ha ämnen JAG inte har läst och inte 
kan något om? Efterhand, främst efter att jag själv varit ute på praktik, har frågan växt och fått 
mer av inriktning på eleverna. För nog borde det ses som ett svek mot eleverna att få lärare 
som inte har kunskap i ämnet? 
 
En fråga som snart kom upp var om lärare över huvudtaget har alla fyra ämnena i sin utbild-
ning (för ofta har de även en ämneskombination där SO är ett av ämnena och svenska eller 
engelska är det andra). De som läser på den nuvarande lärarutbildningen har från universitetet 
med sig två-tre ämnen, vilket betyder att de flesta SO-lärare kommer att få undervisa i ett eller 
flera ämnen som han/hon saknar utbildning i. 
 
Visst har man lärarutbildning och pedagogisk kunskap ändå, vilket har diskuterats en del i 
media på sistone (obehöriga lärare saknar det pedagogiska), men man saknar kunskaper i äm-
net man skall lära ut. Även om det som lärare är viktigt att inte bara vara lärare för att man 
gillar sitt ämne så bör det ändå vara en viktig bit att man brinner för sitt ämne. Har man inget 
eget intresse eller inte har tillräckliga kunskaper i ämnet så kommer det troligen att lysa ige-
nom och riskerar att elever kanske missar bitar eller rent av tappar intresse för ämnet. 
 
Med tanken ”jag vet i alla fall mer än eleverna” kommer man en bra bit när man skall under-
visa i ett ämne man inte är utbildad i, men frågan är om man då kan lyckas engagera eleverna 
på bästa sätt. Anser personligen att det är ett giltigt synsätt då man skall vikariera (en kort tid), 
men inget för ordinarie lärare. Detta gäller inte bara för SO-ämnena utan för alla skolämnen, 
framförallt i dagens debatt om att svenska elever har sämre kunskaper än tidigare (och jämfört 
med andra länder). Min upplevelse är att kunskapsskillnaden mellan den som utbildar och den 
som skall utbildas bör vara rätt stor för att alla elever skall kunna få ut något av ämnet. 
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Själv har jag bara ett (historia) av fyra SO-ämnen, men under min praktik provade jag på att 
ha ett av dem jag saknar (geografi) och visst det går att läsa in sig inför att man skall under-
visa i det. Men om man tänker på att man även skall hålla sig ajour i ämnena man har så blir 
uppgiften genast större, framförallt då man även samtidigt skall läsa in sig på nya ämnen. 
Måste dock tillägga att man efter ett par år som lärare får en rutin även i saknade ämnen som 
säkert är tillräcklig för att klara av undervisningen – men jag ser ändå en brist i systemet. 
 
 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur SO-lärare utbildas, hur rektorer resonerar kring an-
ställningen av SO-lärare samt hur lärare bedriver SO-undervisningen. 
 
Hur genomför man som lärare sitt upplägg av SO-planeringen? Hur ser planeringen ut för de 
ämnen man har respektive inte har utbildning i? Hur gör man med det ämne (ämnen) man 
saknar i sin utbildning? Hur ser utbildningen av SO-lärare ut? Vad har de som gått ut den nya 
lärarutbildningen för ämneskombinationer? Verkar det attraktivt att bli SO-lärare? Hur söks 
det SO lärare – söker man dem efter vilket ämne de har eller tar man SO som ett blockämne? 
Vad efterfrågas när en SO-lärare skall tillsättas? Söker man SO-lärare eller lärare i de olika 
SO-ämnena? 
 
 

1.3  Metod 
 
Jag har valt att intervjua ett par lärare som vid tillfället undervisade i SO på varsin högstadie-
skola, samt några rektorer som vid intervjutillfället sökte en SO-lärare. De intervjuer som 
gjorts har varit mer samtal kring intervjufrågorna och anteckningar har tagits under samtalets 
gång. En sammanställning skickades sedan till intervjupersonen (med e-post) för godkän-
nande. Då intervjumaterialet är begränsat innebär detta att de slutsatser som kan göras av det 
också blir begränsade men de är tillräckliga för att få igång en diskussion. 
 
För att inte få ett för stort litteraturmaterial har jag begränsat mig till litteratur vilken till 
största delen anknyter till mina frågeställningar. En del av det litteraturmaterial jag har hittat 
är av äldre datum, varför information ibland kan ses lite förlegad och inaktuell. Informationen 
visar dock hur tankegångarna har gått angående SO-ämnet under de senaste 25 åren. 
 
En av de lite äldre undersökningar jag tittat på, rapporten Omvärldskunskap: SO utgiven 
1990, tar upp hur lärarna fördelar och bedriver SO-undervisning på ett sätt som till viss del 
liknar det jag undersöker. Den stora nackdelen med detta arbete är dock inte att det är lite 
äldre utan att det gäller mellanstadiet, det är alltså inte rätt nivå. Även om jag är mer inriktad 
på de senare åren av grundskolan så har denna rapport varit till hjälp, bland annat genom frå-
geställningen 

Fråga 2: Hur går undervisningen i SO till? Vilket innehåll väljs ut? Vilka arbetssätt och verksamhets-
former används? Vad tycker lärarna är viktigt?1 

 
 

                                                 
1 Gunilla Svingby – Birgit Lendahls – Dennis Ekbom Omvärldskunskap: SO bakgrund, beskrivning av 
undervisningen, fostran till demokrati. (Göteborg, 1990), s. 37. 
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1.4  Avgränsningar 
 
I arbetet undersöks bara grundskolans senare år, det som tidigare kallades högstadiet (det vill 
säga årskurserna 6-9 respektive 7-9). Eftersom senare stadier (gymnasieskolan) inte har SO 
som ett ämne, utan man undervisar i geografi, historia, religion och samhällskunskap som 
egna ämnen, kommenteras inte avsaknad av dessa nivåer närmare. 
 
Att grundskolans tidigare år (låg- och mellanstadium) inte är med trots att de har SO som 
ämne är av flera anledningar. De främsta är att materialet skulle bli för stort, och att min egen 
erfarenhet är från högstadiet. En annan anledning är skillnaden i lärarrollen. Medan lärarna på 
högstadienivå är mer specialiserade och bara undervisar i två-tre ämnen så är det vanligt att 
lärarna på de tidigare stadierna har undervisning i de flesta ämnen. 
 
Jag hade föredragit att ha fem intervjuer per arbetsgrupp (lärare/rektorer) men det var svårt att 
hitta frivilliga. Gällande lärare ville jag gärna intervjua någon som arbetade helt integrerat, har 
SO-undervisning istället för ingående ämnen uppdelat. Någon som undervisar helt integrerat 
har jag dock inte hittat. Jag ringde runt till ett antal skolor under två dagar och pratade med 
sju stycken rektorer, men därav var det bara tre som ville ställa upp med namn i arbetet. Så att 
jag totalt bara har fem intervjuer är på gott och ont. En fördel skulle vara att ett större material 
förhoppningsvis skulle resultera i fler slutsatser av, men en nackdel är samtidigt att materialet 
då skulle vara betydligt större. De totalt fem intervjuerna gav en lagom mängd material. 
 
 

1.5  Ordförklaring 
 
I 1994 års förändring av grundskolan försvann benämningarna låg-, mellan- och högstadium 
och istället gjorde man en delning mellan årskurserna 5 och 6. De som slutar med femte klass 
kallas för grundskolans tidigare år, och de som börjar med sjätte klass utgör grundskolans 
senare år. 
 
I uppsatsen kommer både den nya och den gamla benämningsvarianten att användas. Jag har 
nog oftare valt att använda den gamla varianten mest, eftersom den är kortare (jämför högsta-
diet med grundskolans senare år) och gör text mer lättläst, men även för att stadierna fortfa-
rande används. 
 
Ord kombinerade med förkortningen SO förekommer ofta i arbetet. I SO ingår fyra ämnen; 
geografi, historia, religion och samhällskunskap. När jag i texten pratar om dessa allmänt an-
vänds oftast ordvalet delämnen. Med integrerad undervisning menas att man undervisar i SO 
(som ett ämne), man har alltså inte delat upp de fyra delämnena. 
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2  Tidigare forskning & Litteratur 
 
Under detta kapitel är upplägget att varje bok får ett eget avsnitt. Först bland litteraturen 
kommer en studie som gäller mellanstadiet och därefter en som gäller högstadiet, båda 
genomförda innan den nya läroplanen trädde i kraft år 1994. Nästa rapport är en utvärdering 
som studerar SO-undervisningen i årskurs 9 år 1995. Denna följs av ett avsnitt om lärobokens 
roll i undervisningen och sedan mer nutida litteratur där två studier från 2000-talet jämför 
lärarnas utbildning med deras undervisningssituation genom att studera ämnen och årskurser. 
Därefter kommer en kort del som berör hur lärare, elever och föräldrar ser på betydelsen av de 
fyra delämnena. Som avslutning kommer en sammanfattning av kapitlet. 
 
 

2.1. Omvärldskunskap: SO 
 
I rapporten Omvärldskunskap: SO, utgiven vid Göteborgs universitet 1990, har man genom-
fört en undersökning i årskurs 5 (gäller dock hela mellanstadiet). 
De talar om att två huvudstrukturer kan urskiljas för hur man lägger upp sin undervisning:2 
Traditionell ”innehållet är uppdelat i ämnesvisa arbetsområden och att dessa är av det 

slag som vanligen förekommer i läromedlen och har gjort så under lång tid” 
Icke-traditionell man använder inte boken lika mycket och har emellanåt eller alltid pro-

jekt/teman. 
 
I undersökningen deltog 157 lärare, och man tyckte sig kunna se att 70 % av dessa hade en 
traditionell struktur på sin undervisning. Det var endast 2 av lärarna som sa sig ha en helt 
icke-traditionell struktur, medan 22 lärare sade sig ha en traditionell struktur med icke-tradi-
tionella inslag (alla 157 hade inte svarat).3 
 
Man har även undersökt de olika ämnenas (geografins, historians, religionens och samhälls-
kunskapens) representation inom SO-ämnet. Totalt hade 114 lärare svarat på frågan om vad 
man går igenom i SO i mellanstadiet och av dem hade 81 alla ämnena representerade, vilket 
dock inte betyder att de får lika mycket tid och utrymme. De som genomförde undersök-
ningen tyckte sig se att geografi fick mest utrymme samt att religion och samhällskunskap 
fick mindre, men att det även fanns dem med en tydlig balans mellan ämnena. Exakt hur 
mycket tid som använts för olika arbetsområden var det bara 14 lärare som svarat på men det 
verkar dock troligt att det är liknande för andra som inte angivit, då deras upplägg varit lik-
nande. Helt klart i majoritet är geografi med mellan 21-37 veckor (i genomsnitt 31 veckor) 
under årskurs 4 till och med mars i årskurs 5. Därefter är det jämnare med 9-19 veckor i histo-
ria (medel 13), 2-18 (7) i religion och 3-11 (6) i samhällskunskap.4  
 
Av de 33 klasser som saknar ett eller flera av ämnena visade det sig att 8 av dem hade delat 
upp ämnena mellan flera lärare men bara en lärare hade svarat på enkäten. Det återstår dock 
ändå en del som missar något ämne – oftast religion men även samhällskunskap verkar få ge 
vika alltför ofta och hos 4 stycken till och med båda ämnena. Anledningarna kan vara flera 
bland annat att man svarat på vad man dittills gjort under mellanstadiet och att en årskurs 
återstår, samt att de till viss del kan komma in i andra ämnen (till exempel historia).5 
                                                 
2 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 48. 
3 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 46 f. 
4 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 50 ff. 
5 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 50 ff. 
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Det finns i Lgr 806 ingen direkt angivelse av hur mycket tid som skulle användas till respek-
tive ämnen i mellan- och högstadiet, mer än att man i mellanstadiet skulle ha 175 lektioner i 
religion. Men likväl som det inte ger exakt vilket antal som skall vara finns det inget som sä-
ger att något ämne skall ha mer eller mindre timmar. I undersökningen tycker de sig se en 
stark snedfördelning med att geografi har lika många timmar som de övriga ihop och historia 
lika många som samhällskunskap och religion ihop. Detta kan naturligtvis ha sina förklaringar 
med att lärarna själva inte har specificerat exakt hur mycket de har gjort i vartdera ämnet utan 
att det är en tolkning av undersökarna utifrån vad lärarna nämnt att de tagit upp för ämnes-
områden.7 
 
Det kan vara flera faktorer som styr lärarnas val av innehåll men några som författarna ver-
kade se i utvärderingen är: 

� Vad lärarna uppfattar som viktiga mål för undervisningen och vad de tycker att ele-
verna bör få med sig ifrån skolan. Även här verkar det som att geografi och historia 
ansågs viktigare än religion och samhällskunskap.8 

� Hur läraren förhåller sig till ämnet, om han/hon tycker det är svårt eller roligt. 
 
 Tabell 1: Lärarnas svar på frågan Vilka av de ämnen som traditionellt ingår i SO tycker du är svårast re-

spektive roligast att undervisa i? 
Ämnen Svårast Roligast 
Geografi 5 111 
Historia 12 68 
Samhällskunskap 34 15 
Religion 91 9 
Ej svar 25 15 
Totalt 167 218 

 Notering: 157 lärare ingick i undersökningen och flera av dem har valt att markera fler ämnen som 
svåra eller roliga. 
Källa: Omvärldskunskap: SO sidan 70 

 
 Det är naturligtvis lite svårt att dra några slutsatser ur dessa siffror då det kan vara 

något knepigt att svara på, eftersom det ibland kan vara moment som är svårare och 
roligare inom vartdera ämnet. MEN man kan se ett relativt tydligt mönster i att lärarna 
lägger mer vikt vid de ämnen de tycker är roliga (och lättare) än de svåra.9 

� Mellan 75 och 80 % av lärarna tycker att läroboken är viktig eller mindre viktig när 
det gäller ämnena religion och historia. En liknande siffra ser religionsläroboken som 
viktig eller mindre viktig medan den i samhällskunskap ses som mindre viktig eller 
rent av betydelselös av drygt 75 % av lärarna (21 % mycket viktig eller viktig).10 

 
Tabell 2: Lärarnas bedömning av hur viktig läroboken är för undervisningen i olika ämnen. 
Ämnen Mycket viktig Viktig Mindre viktig Betydelselös Ej svarat 
Geografi 50 72 29 1 5 
Historia 41 84 21 2 9 
Samhällskunskap 5 27 88 31 6 
Religion 21 59 62 7 8 
Notering: Totalt ingick 157 lärare i undersökningen. 
Källa: Omvärldskunskap: SO sidan 59 o 86 

                                                 
6 Läroplan för grundskolan utgiven av SÖ (Skolöverstyrelsen) 1980. Skulle tillämpas i samtliga årskurser från 
och med läsåret 82/83. 
7 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 53 f. 
8 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 69 f. 
9 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 70 f. 
10 Svingby – Lendahls – Ekbom, ss. 59, 71. 
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Tabell 3: Lärarnas bedömning av hur ofta de använder lärobok respektive arbetsbok. 
Läromedel Varje dag Varje vecka Några ggr/term Aldrig Ej svar 
Lärobok 73 74 6 0 4 
Arbetsbok 16 84 20 34 3 
Notering: Totalt ingick 157 lärare i undersökningen. 
Källa: Omvärldskunskap: SO sidan 85 

 
Lärarna verkar vara beroende av läroböckerna och man använder dem och arbets-
böcker ofta, dock försöker man få in även andra läromedel (mestadels faktaböcker). 
Samtidigt visar undersökningen att de till stor del tycker att läroboken även är något 
av ett hinder för att arbeta i läroplanens riktning. Även läroplanen och dess mål styr i 
alla fall lärarens intentioner, t ex att man vill att eleverna skall utveckla förståelse för 
andra människor (vilket 88 % tycker är mycket viktigt men som bara 43 % tycker sig 
uppnå).11 

 
� Traditionen spelar roll för lärarens val av innehåll. Det är svårt att få in nytt i undervis-

ningen, man verkar köra på i gamla hjulspår.12 
 
Undersökningen har lett till att de delat in lärarna/undervisningen i fyra grupper:13 
Grupp A1: Största gruppen med 64 lärare som arbetar traditionellt och där man använder lä-

roboken och arbetsbok ofta och där klassundervisning dominerar och få gruppar-
beten. 

Grupp A2: Med 26 lärare som också arbetar traditionellt och man använder läroboken men 
inte så ofta arbetsboken. Istället kommer eleverna mer in här och får arbeta med 
grupparbeten. 

Grupp B1: Minsta gruppen med endast 8 lärare vilka arbetar traditionellt men som har icke-
traditionella metoder inflikade i form av temaarbeten och dylikt. Här finns en hel 
del som till stor del knyter upp undervisningen kring lärobok och arbetsbok med 
klassundervisning och har få grupparbeten. 

Grupp B2: Näst minsta gruppen med 16 lärare är inte knutna till läroböckerna alls och använ-
der sällan om någonsin arbetsböcker. Till stor del har man icke-traditionell under-
visning, där eleverna är med och påverkar vad som tas upp genom frågor och fun-
deringar. 

 
Undersökningen visar att lärare som har ett traditionellt innehåll använder traditionella meto-
der, medan de som har icke-traditionellt innehåll använder mer progressiva metoder.14 
Enligt läroplanen skall undervisningen i orienteringsämnen inte vara sådan att eleverna får 
veta lite om mycket utan de skall få en fördjupad kunskap inom centrala delar.15 
Geografi och historia förekommer i stor utsträckning i SO-undervisningen, och lärarna tycker 
undervisningen är rolig samtidig som läroboken spelar stor roll. Religion och samhällskun-
skap förekommer inte i samma utsträckning (ibland väldigt liten) och lärarna upplever dem 
som svårare samtidigt som läroboken spelar mindre roll.16 
 
 

                                                 
11 Svingby – Lendahls – Ekbom, ss. 71, 85 f. 
12 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 72. 
13 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 95 f. 
14 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 96 f. 
15 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 19. 
16 Svingby – Lendahls – Ekbom, s. 75 f. 
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2.2  Existerar samlad undervisning i SO-ämnen? 
 
Författarna har studerat SO-undervisning på högstadiet dels genom en enkätstudie och dels 
genom personliga iakttagelser vid besök. De har två huvudsyften då de vill ta reda på hur lära-
ren organiserar det denne skall gå igenom, men även själva lärararbetet och hur det påverkats 
av de ämnesövergripande intentionerna i Lgr 80. Totalt deltog 28 lärare med lång erfarenhet 
av högstadieundervisning, de flesta av dem har varit med om tre läroplansperioder.17 
 
Med skolreformerna Lgr 62 och Lgr 69 hade man genomfört en samordnad undervisning i 
orienteringsämnena på låg- och mellanstadienivå. Med Lgr 80 var det dags att göra samma 
sak på högstadiet. Utformningen av instruktionen blev dock tvetydig och kunde tolkas som att 
allt skulle integreras till ett ämne, eller att ämnena skulle behållas (men integreras i vissa mo-
ment).18 
 
Skolöverstyrelsen (SÖ) gjorde en rapport 1986 som visade att sättet att integrera allt till ett 
ämne inte slagit igenom och man menade att ämnesundervisningen skulle fortsätta, dock 
skulle man sätta blockbetyg i SO (och NO). När man gick från ämnesundervisning till ämne-
sövergripande undervisning medförde detta till stor del att lärare tvingades, som författarna 
skriver, ”kvacka” i ett eller flera SO-ämnen. Det var en förändring som lärarna inte fick till-
räckliga instruktioner om och de som gavs var inte lätta att förstå. Dessutom gavs inga riktiga 
förklaringar till vad som menades med ämnesövergripande, utan det var lite luddigt och tol-
kades olika av alla som läste det. Inte heller kom någon motivering till eller något om vad 
fördelarna med det nya var.19 
 
I enkäten fanns en fråga om lärarna hade ”fått utbildning eller fortbildning om samlad under-
visning som metod” och på detta svarade alla nej. Detta är ett tydligt tecken på att förändring-
en ledde till att man undervisade i något som man inte var utbildad till. Dock bör tilläggas att 
en ny lärarutbildning faktiskt kom under 1980-talet i och med den nya läroplanen och behovet 
av att få lärare med ”rätt” utbildning. Undervisningen bland lärarna som svarat på enkäten 
visar att en hel del ändrar arbetsformen mellan årskurserna, från mindre integrerat i sjuan till 
mer i nian. Däremot gör man tvärtom med betygen, och sätter ett blockbetyg i åttan men inför 
att eleverna skall vidare till gymnasiet sätts fyra ämnesbetyg istället. Lärarna ser att de fyra 
ämnesbetygen ger större variationsmöjlighet än blockbetyget som är mer grovt. Det fanns till 
och med de lärare som trots att de hade integrerad undervisning ändå satte fyra betyg.20 
 
Några ytterligare nackdelar som lärare såg med integrationen var att skolbyggnaderna inte var 
gjorda för att lärare skulle samarbeta i den stora utsträckning som det ämnesövergripande 
efterfrågade. Samarbetet mellan lärare gällande planering har till stor del ökat, genom ämnes-
konferenser och annat. Dock är eleverna ännu inte med så mycket som kunde önskas, däremot 
har elevsamarbetet ökat genom att man nu har en undervisning som till stor del är grupparbe-
tesinriktad. Dessutom finns det inget läromedel för integrerad undervisning, något som även 
Statens institut för läromedelsinformation visat. Att det inte finns läromedel behöver dock inte 
vara en nackdel för det medför att läroboken inte blir styrande i undervisningen. Dock krävs 
det att läraren har goda ämneskunskaper såväl som en god yrkesskicklighet. Förhoppningsvis 
skall allt detta leda till att läraren får ett bredare underlag vid betygsättning.21 
                                                 
17 Lars-Erik Bjessmo – Lars Johansson Existerar samlad undervisning i SO-ämnen? (Stockholm, 1988), ss. 7, 15. 
18 Bjessmo – Johansson, s. 6 f. 
19 Bjessmo – Johansson, ss. 6 f., 9, 12, 38. 
20 Bjessmo – Johansson, ss. 16 f., 37. 
21 Bjessmo – Johansson, s. 18 ff. 
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När lärare förändrar sitt arbete görs det utifrån läraren själv men även eleverna, det sker steg 
för steg dock inga jättekliv. Författarna tycker i motsats till SÖ att en förändring mot en mer 
integrerad SO-undervisning faktiskt har skett. Allteftersom samhället förändras, förändras 
även kunskapsinnehållet i skolan, framförallt inom SO. Integrationsförändringen har kommit 
uppifrån och det tar tid innan de slår igenom, och fem år är för kort tid för att tillräckligt med 
lärare skall ha påverkats så att förändringarna syns så pass mycket att SÖ blir nöjda. Man me-
nar också att lärarna inte medverkat i reformarbetet vilket är ett misstag. Dels för att lärarsyn-
punkter skall kunna väga in, dels för att idéer måste få prövas i klassrummet först.22 
 
Författarna gör också en redogörelse för hur man kan lägga upp sin undervisning, vad man 
kan göra för teman och hur de kan genomföras/redovisas. Det är konkreta exempel som i 
många fall är ganska detaljerade. Jag väljer dock att inte gå närmare in i detalj här utan hänvi-
sar läsaren till sidorna 22-35 ifall intresse finns eller en önskan att få tips och idéer. 
 
 

2.3  Utvärdering av SO 1995  
 
I Skolverkets utvärdering av grundskolan 1995 har man studerat hur lärare och elever i 
årskurs 9 ser på proven, kunskapen och undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. 
Man visar här på att undervisningen är för allmän, det är lite om mycket och ingen tillräcklig 
fördjupning. Det verkar dessutom som att många lärare saknar kunskap om det uppdrag som 
ges dem i styrdokumenten. Majoriteten av lärarna klagar på att det saknas möjligheter att in-
dividualisera undervisningen, vilket kan härröra till att klasserna är för stora. Det verkar även 
vara en individualisering som mer verkar utgå ifrån varje elev än ämnet i stort.23 
 
Nytt innehåll tillåts inte tränga undan något av det gamla utan läggs till. De flesta redovisar en 
traditionell organisation med en ensam lärare som ansvarar för sina klasser och ämnen. Sche-
mat är också traditionellt med korta lektioner placerade på samma sätt vecka efter vecka. 
Denna organisation i kombination med personalnedskärningar innebär undervisning i dels för 
många men även i för stora klasser. Man har för att säga det kortfattat ont om tid.24 
 
Andelen lärare som anger att de arbetar med integrerad SO-undervisning har minskat betyd-
ligt – från 20 % år 1992 till 13 % år 1995. Förvånande eftersom det eftersträvas av både lärare 
och elever. Samtidigt nämner man att en del lärare påpekar att det råder stor oenighet bland 
SO-lärare om vilken av varianterna som är bäst. Är det att ha ämnes- eller SO-undervisning. 
Det finns två förhållanden som verkar avgöra: 

I) Hur många ämnen och timmar man har i klassen – flera timmar och ämnen medför 
mer integration 

II) Arbetsområdets karaktär – om det passar sakområdet för integration 
Undervisningens organisation tycks i hög grad bestämmas av de praktiska omständigheterna 
och mindre av lärarens pedagogiska kunskapssyn.25 
 

                                                 
22 Bjessmo – Johansson, s. 36 ff. 
23 Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95) Proven, kunskapen och undervisningen Samhällsorienterande 
ämnen Årskurs 9, Skolverkets rapport nr 138, ss. 8, 14 f. 
24 Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95), s. 17. 
25 Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95), s. 17 f. 
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En möjlighet att utveckla undervisningen och att förändra organisationen, och därmed att 
minska stressen, är att lärare samarbetar. Eftersom elever ofta har mer än en lärare i de sam-
hällsorienterande ämnena blir konsekvensen troligen att eleverna möter olika synsätt, och 
risken är stor att lärarna arbetar individuellt. Här spelar rektorn en viktig roll eftersom denne 
enligt läroplanen skall utöva ett pedagogiskt ledarskap.26 
 
Är personligen medveten om att de verkar talar emot sig själva då de skriver att eleverna har 
fler än en SO-lärare, när de tidigare nämnt att de flesta lärare ensamma har ansvaret för sina 
klasser och ämnen. Antar att de menar att de har flera lärare i SO och att religionsläraren tar 
hand om sin del själv och geografiläraren sin del, utan att integrera och samarbeta. 
 
I utvärderingen skriver de att en del lärare anser att SO-ämnet inte ses som ett viktigt (lika 
viktigt) ämne jämfört med andra ämnen så som svenska, matematik och andra språk.27 
 
På de högstadieskolor som förekommer i undersökningen finns inga outbildade SO-lärare. 
Dock visar det sig av andra frågor att en del lärare undervisar i något SO-ämne som denne 
saknar behörighet för.28 
 
”SO lärarna måste bli SO lärare på riktigt”29 för att förverkliga ämnesområdets potential och 
därigenom tillfredsställa elevernas behov och man måste våga välja bort gamla invanda tradi-
tioner.30 
 
 

2.4  Att förbereda sig för undervisning: läromedel 
 
I sin undersökning har Bjessmo bland annat kollat på läromedel för SO-ämnet och gransk-
ningen av materialet visade fyra kategorier av lärokällor:31 

I. Basläromedel 
 Lärobok och arbetshäften. 
II. Alternativa kompletterande läromedel 
 Karta, statistik, bildband, film, video, Tv, artiklar. 
III. Partorienterat källmaterial 

a) Skolinriktat material t ex från myndigheter så som Riksdagen, 
regeringsdepartement, SIDA, Konsumentverket, Vattenfall, BRÅ. 

b) Skolinriktat material från intresseorganisationer så som miljörörelsen, 
fredsrörelsen, folkrörelser. 

c) Partipolitiskt material. 
d) Skolmaterial från arbetsmarknadens parter så som LO, TCO, SAF. 
e) Skolmaterial från näringslivet så som industri- och handelsföretag. 
f) Skolmaterial från kooperationen så som KF, HSB, Riksbyggen. 

IV. Egenproducerade läromedel 
 Stencilerat arbetsmaterial, artiklar, figurer, bilder (alla med tillhörande uppgifter) 

 

                                                 
26 Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95), s. 18 f. 
27 Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95), s. 19. 
28 Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95), s. 23. 
29 Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95), s. 67. 
30 Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95), s. 67 f. 
31 Lars-Erik Bjessmo 1991: Att förbereda sig för undervisning (Stockholm, HLS, 1991), s. 19 f. 
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”En lärobok är en tolkning av en kursplan och som sådan ganska genomtänkt. Men i samhällsunder-
visningen ska läroboken inte vara annat än ett hjälpmedel att befästa och repetera kunskaper.”32 

 
I en undervisning som styrs av läroboken är urvalet inget problem, det är redan gjort av för-
fattaren. Utnyttjar man däremot andra lärokällor hamnar urvalsfrågan i centrum. Även rele-
vansfrågan är viktig. Materialet i punkt III bör hållas i akt att det kan vara rätt utslätat och ha 
en journalistisk touche, och ofta påkostat och ibland partiskt. Aktualitetsfrågan är central dels 
ut tidsperspektivet men även att det följer de vetenskapliga disciplinernas frontförändringar. 
Det är också viktigt att eleverna skall kunna tillägna sig fördjupade ämneskunskaper.33 
 
Användningen av läromedel bör varieras så att man använder läroboken ¼ och ¾ annat mate-
rial. Många hävdar att läroboken har en styrande roll vid planeringen. Läraren utgår från läro-
boken, räknar antalet sidor, dividerar med antalet lektioner, och håller därefter kurs och tid 
planenligt. Bjessmo vill emellertid hävda att en seriös och ambitiös planering går till på rakt 
motsatt sätt. Det är eleven, ämnet och frågan som styr innehållet och därmed urvalet av läro-
medel.34 
 
 

2.5  Undervisning per ämne i grundskolan hösten 2002 
 
I denna rapport har Skolverket undersökt vilka ämnen och vilken utbildning som lärare i 
grundskolan undervisade i under läsåret 2002/03. Man skickade ut en enkät till verksamma 
grundskollärare och de skulle där markera vilka skolår de undervisar i, fördelade i grupperna 
årskurser 1-5, årskurs 6 och årskurser 7-9. De skulle även markera vilket/vilka ämnen som tar 
mer än 20 % av deras tjänst och därefter markera om de har eller inte har utbildning i under-
visningsämnet, och i så fall vilken typ (inom lärarutbildningen eller separata högskolekur-
ser).35 
 
När det gäller hela grundskolan så har lärarna generellt svarat att de undervisar SO-integrerat. 
Utav alla lärare på nivåerna 7-9 var det ungefär 19 % av lärarna som undervisar i SO, och 
bland dessa var det (jämfört med tidigare årskurser) vanligare att undervisningen inte var in-
tegrerad.36 
 
När de kontrollerar lärarnas utbildning har lärarna delats in i tre varianter beroende på hur de 
undervisar och ämnesutbildningen:37 
De som undervisar i SO integrerat och som har utbildning i om inte SO så åtminstone alla 

fyra ingående ämnen var om man enbart ser till att de har utbildning i sina ämnen 66 % till 
antalet. Ser man istället till att de skall ha både ämnesutbildning och lärarutbildning blir 
siffran istället 58 %. 

Ser man istället på dem som undervisar i SO integrerat och studerar dem utifrån att de har läst 
alltifrån minst ett av de ingående ämnena till att ha läst alla eller rent av en SO-utbildning 
så är det totalt 88 % som har ämnesutbildning. Ser man till andelen lärare som har både 
ämnes- och lärarutbildning blir siffran istället 75 %. 

                                                 
32 Lars-Erik Bjessmo 1994: Elevens samhällsbild (Stockholm, HLS, 1994), s. 16. 
33 Bjessmo 1991, s. 20 ff. 
34 Bjessmo 1991, s. 20 ff. 
35 Undervisning per ämne i grundskolan hösten 2002 (Skolverket, 2005), ss. 3, 5 och bilagor 3, 4. 
36 Undervisning per ämne i grundskolan hösten 2002, ss. 16. 
37 Undervisning per ämne i grundskolan hösten 2002, ss. 7, 30, 34. 



 Grundskollärare i SO 

 14 av 41 

Den tredje varianten är att de ingående ämnena undervisas var för sig, varför de även presen-
teras var för sig. Andelen lärare med utbildning i ämnet de undervisar är för geografi 68 
%, samhällskunskap 70 %, religion 74 % och historia 79 %. Tar man med vilka av dem 
som också har en lärarutbildning sjunker siffrorna till samhällskunskap 59 %, geografi 60 
%, religion 63 % och historia 68 %. 

 
Man har även tagit fram siffror som i detalj visar andelen lärare med och utan lärarutbildning 
uppdelat på om de har eller inte har utbildning i ämnet, vilket de redovisar i en tabell (se ta-
bell 4). 
 
Tabell 4 Ämnesutbildning och pedagogisk utbildning för lärare verksamma i årskurser 7-9  

Andel i % med utb. i ämnet Andel i % utan utb. i ämnet Andel i % som ej svarat Ämne 
med lärarutb. utan lärarutb. med lärarutb. utan lärarutb. med lärarutb. utan lärarutb. 

SO integrerat 
alt. 1 

58 8 4 5 20 5 

SO integrerat 
alt. 2 

75 13 4 5 3 1 

Geografi 60 8 12 9 8 3 
Historia 68 12 6 8 5 3 
Religion 63 11 10 7 6 3 
Samhällsk. 59 10 10 9 8 4 
Källa: Tabell 14 sidan 31 i rapporten ”Undervisning per ämne i grundskolan hösten 2002” 
Notering: Jag vill kommentera ämnesgruppen SO integrerat alternativ 2, hit räknas alla som har läst något av 

delämnena i SO, vilket gör att jag ser siffror för denna grupp som lite missvisande. Okej att 75 % av 
dem har lärarutbildning, men bland dessa 75 % finns en del som saknar ett-tre av SO-ämnena i sin 
utbildning. Som jag förstod det var detta en del av det som skulle studeras, men som jag tycker att de 
faktiskt missar när de bakar ihop på detta sätt.  

 
 
De har även studerat utbildningsnivån för dem som jobbar i år 7-9 indelade efter vilken ut-
bildning de har, vilket visas i tabell 5. 
 
Tabell 5 Andel lärare med lärarutbildning år 7-9 
Ämne Låg-/mellan-

stadielärare 
Grundskol-
lärare 1-7 

Grundskol-
lärare 4-9, 
ämneslärare 

Lärare 
prakt.-estet. 
ämnen 

Övriga med 
lärarutbildning 

Lärarutbildning 
saknas 

SO-ämnen 
integrerade 

14 % 9 % 54 % 2 % 3 % 18 % 

Geografi 12 % 4 % 56 % 2 % 5 % 21 % 
Historia 8 % 4 % 59 % 2 % 6 % 22 % 
Religion 8 % 4 % 61 % 2 % 4 % 21 % 
Samhälls-
kunskap 

10 % 4 % 56 % 2 % 5 % 23 % 

Källa: Tabell 18 sidan 37 i rapporten ”Undervisning per ämne i grundskolan hösten 2002” 
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2.6  Nationell utvärdering av grundskolan 2003 
 
I en undersökning gjord av Skolverket 2003 framkom att eleverna uppfattar samhällskunskap 
som det nyttigaste SO-ämnet. Historia var det de uppfattade som mest intressant medan reli-
gion var det minst intressanta, och geografi bedömdes som det lättaste. Även föräldrarna upp-
fattar samhällskunskap som viktigt, majoriteten till och med som ett av de viktigaste ämnena i 
grundskolan. Även historia ses som ett viktigt ämne av föräldrarna. Lärarna själva tycker ge-
nerellt att historia är det roligaste ämnet, motsatsen gäller för geografi. Medan ämnena reli-
gion och samhällskunskap ses som mer krävande att undervisa i. Det varierar mellan skolorna 
hur man bedriver SO-undervisningen och 28 % har ämnena helt uppdelade och 36 % har en 
samlad (integrerad) undervisning. Resterande del bedriver en blandning av de båda varian-
terna. Man hade genomfört en studie 1992 som man kunde jämföra med och när det gäller 
betygssättning i SO hade andelen som får blockbetyg ökat från 12 % till 32 %, något som 
däremot hade minskat var lärobokens betydelse som ett styrmedel för hur undervisningen 
läggs upp.38 
 
 

2.7  Alla har rätt till utbildade lärare 
 
Rapporten ”Alla har rätt till utbildade lärare” är en rapport framtagen av de två fackförbunden 
Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet som inför valet 2006 ville föra upp skolan som en av 
de viktiga frågorna.39 Studien har genomförts av SCB som tittat på om de som undervisar 
årskurserna 7-9 har utbildning för nivån samt om de undervisar i ämnen som de har utbildning 
i. Denna rapport tar alltså upp en annan vinkling av outbildade lärare än man vanligtvis me-
nar, vilket är att de som är outbildade saknar pedagogisk utbildning (lärarutbildning).40 
 
I rapporten tittar man på om lärarna som jobbar i 7-9 har utbildning för att jobba på denna 
nivå, samt om lärarna har utbildning i de ämnen som de undervisar i. Uppfyller läraren båda 
dessa kriterier säger man att läraren har rätt utbildning. Andelen lärare som undervisar i äm-
nen för den nivå denne är utbildad för är överlag alldeles för låg. Denna brist tycker man för-
summar elevernas chans att nå de mål som krävs, de ser det som en anledning till att resulta-
ten i grundskolan sviktar och att det kan vara en bidragande orsak till att många elever slussas 
vidare till de individuella programmen på gymnasiet.41 
 
Rapporten består av två delar, en registerstudie där man fått fram informationen genom en 
samkörning av Lärarregistret, Registret över befolkningens utbildning och Universitets- och 
högskoleregistret, och en enkätstudie där man skickat ut enkäter till 2000 verksamma 7-9-
lärare där man bland annat efterfrågade hur många timmar per vecka lärarna undervisar i re-
spektive ämne.42 
 

                                                 
38 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) s. 60 f. 
39 Resultatet presenterades i debattartikeln ”Hälften av lärarna saknar rätt utbildning i sina ämnen” i Dagens 
Nyheter den 20 juni 2006 signerad Metta Fjelkner (ordförande Lärarnas riksförbund) och Eva-Lis Preisz 
(ordförande Lärarförbundet). 
40 Alla har rätt till utbildade lärare (Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund), s. 7 ff. 
41 Alla har rätt till utbildade lärare, ss. 4 f., 8, 10 samt debattartikeln ”Hälften av lärarna saknar rätt utbildning i 
sina ämnen” (om rapporten) i Dagens Nyheter den 20 juni 2006. 
42 Alla har rätt till utbildade lärare, s. 8. 
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Registerstudien 
Här har man studerat hur många som har lärarutbildning mot de ämnen och nivåer som de 
undervisar i. Man har delat in lärarna i olika grupper och den som inkluderar SO är kategorin 
Svenska/SO. Antalet lärare med denna kombination som ingår i studien är 4207 personer. 
Författarna medger att det inte alltid varit lätt att sortera lärarna till rätt grupper. De har valt 
principen ”hellre fria än fälla”. Så för gruppen 7-9 lärare med Svenska/SO ser principen ut 
som följer:43 
Behöriga lärare är de som har… 
… en lärarexamen mot nivån och ett av ämnena svenska eller SO-ämnen. 
… annan lärarexamen som inkluderar nivån och att den har minst 60 poäng i svenska. 
… ämneskompetens i två eller flera av SO-ämnena (men inte SO integrerat) som omfattar 
minst 50 poäng. 
… lärarexamen mot gymnasiet med svenska och/eller SO-ämnen. 
Däremot ses inte de med grundskollärarexamen mot nivån 1-7 som behöriga alls, då de har 
för liten ämneskunskap.44 
 
Lärarna har delats in i fyra kategorier, och för SO-lärare på nivåerna 7-9 blev siffrorna för 
hela landet 
1. Lärarexamen med inriktning mot undervisningsämnet/-ämnena 65 %. 
2. Lärarexamen men inte med inriktning mot undervisningsämnet/-ämnena 15 %. 
3. Ej lärarexamen men utbildning i undervisningsämnet/-ämnena 8 %. 
4. Ej lärarexamen och inte heller utbildning i undervisningsämnet/-ämnena 12 %. 
Det varierar dock mellan landets kommuner och om man ser till resultatet kommun för kom-
mun var bästa kommunen Hörby med 91 % rätt SO-lärare (kategori 1) och sämst var Hede-
mora och Mora med 27 % var.45 
 
Enkätstudien 
Man fick in 1373 svar, men 65 saknade undervisning så materialet består av 1308 svar. Re-
sultatet av studien visar hur stor andel av undervisningen i årskurserna 7-9 som bedrivs av 
lärare som har lärarutbildning i rätt ämnen och för denna nivå. På enkäten specificerades att 
lärare bara skulle markera SO integrerat om dennes undervisning bedrevs i alla fyra ämnen 
integrerat, i annat fall skulle varje enskilt ämne markeras.46 
 
Siffror som visar andelen undervisning som utförs av lärare med rätt lärarutbildning, baserat 
på enkäten, blev för SO integrerat 63 % och om man ser till delämnena var för sig blev resul-
tatet geografi 39 %, samhällskunskap 39 %, religion 45 % och historia 61 %. Övrig undervis-
ning i ämnena utgörs antingen av lärare som har lärarutbildning som inte är inriktad mot äm-
net/ämnena eller åldersgruppen, eller av en som saknar lärarutbildning helt.47 
 
I rapporten ger de nio förslag på förändringar som de menar skall hjälpa till att förbättra den 
svenska skolan.48 
 

                                                 
43 Alla har rätt till utbildade lärare, ss. 8, 10 f. 
44 Alla har rätt till utbildade lärare, ss. 8, 10 f. 
45 Alla har rätt till utbildade lärare, ss. 11, 13 f. 
46 Alla har rätt till utbildade lärare, ss. 8, 71. 
47 Alla har rätt till utbildade lärare, s. 19. 
48 Alla de nio förslagen finns att läsa i sin helhet i bilaga 4. 
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Förslagen de ger säger bland annat att skolan kontinuerligt måste se över arbetsorganisationen 
så att lärarkompetensen används på rätt sätt och att lärares utbildning överensstämmer med 
deras undervisning. Kommuner och friskolor skall vara skyldiga att kompetensutveckla lärare 
för den nivå och de ämnen denne skall undervisa i om sådan saknas. Staten skall se till att 
möjligheten att kompetensutveckla lärare finns på universitet och högskolor. Skollagen måste 
skärpas så att personer som saknar lärarutbildning inte kan få fast anställning och endast ut-
bildade lärare skall få sätta betyg. Skolverket måste som den nationella tillsynsmyndighet de 
är av skolan då även granska tillgång och användning av lärare och brister detta måste skol-
verket kunna ålägga kommuner att ta fram åtgärds program. Det måste även finnas statliga 
reformer för skolan som måste medföra ett statligt ansvar för att rätt personal finns för att 
uppfylla reformen.49 
 
 

2.8  Sammanfattning av kapitel 2 
 
Utbildning 
I en undersökning i årskurs 9 år 1995 fanns det inga outbildade SO-lärare, även om vissa sak-
nade utbildning inom något av de fyra delämnena. Med inga outbildade menade man att de 
har lärarutbildning. När man mellan fem och tio år senare studerade lärarnas ämnes- och ni-
våutbildning och jämförde den med vilka ämnen och nivåer som läraren undervisar i. Visade 
det sig att mellan 60 och 70 % av lärarna i 7-9 har lärarutbildning för nivån och det 
ämne/ämnen denne undervisar i, alltså att man har rätt utbildning. Detta skiljer stort mellan 
Sveriges kommuner och även om skollagen säger att en lärare skall vara utbildad för den un-
dervisning han/hon bedriver50 så fungerar det inte fullt ut. För att råda bot på detta tycker 
fackförbunden att Skolverket skall granska även lärarnas utbildning och hur den används när 
de granskar skolor. 
 
Upplägget av undervisningen och ämnesrepresentationen 
Vanligast är det med ett traditionellt upplägg på undervisningen med en lärare som har alla 
ämnen och som med stöd av läroboken utser bra ämnesområden, och det är ingen ny metod. I 
den icke-traditionella undervisningen använder man inte boken lika mycket och man har 
emellanåt eller alltid projekt/teman, denna undervisning sägs vara integrerad. Ser man till hela 
grundskolan så är detta det vanligaste sättet att arbeta på (2002/03), även om siffrorna inte ger 
en stor övervikt är det ungefär 1/3 av vardera arbetssätten helt integrerat, inget alls integrerat 
och en blandning av de båda (2003). Ser man enbart till högstadiet så är den integrerade SO-
undervisningen inte alls lika vanlig. I en jämförelse av två studier genomförda cirka 10 år 
tidigare, med tre års mellanrum, såg man att andelen som hade ett integrerat arbetssätt i 
årskurs nio hade minskat. 
 
SO består av fyra delämnen: geografi, historia, religion och samhällskunskap, men få lärare 
ger ämnena lika stor plats (inte för att tidsutrymmet per ämne är det viktigaste). En studie 
genomförd i mellanstadiet visar att geografi får mest utrymme, med i genomsnitt 31 veckors 
studietid, medan övriga ämnen inte ens når den siffran ihop. Historia kommer efter med 13 
veckor i genomsnitt och lärarna tycker att dessa ämnen är de viktigaste och att de är roligare 
än religion och samhällskunskap vilka är svårare och fick 7 respektive 6 veckors studietid i 
genomsnitt, och det är dessa ämnen som tappar i tid, om de inte ”undviks” i undervisningen. 
 

                                                 
49 Alla har rätt till utbildade lärare, s. 5 f. 
50 Står i § 4 i 2 kap av skollagen. Kapitlet finns som bilaga 3. 
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Går man till grundskolan som helhet så tycker elever att historia är intressantast, religion 
minst intressant, geografi lättast och samhällskunskap det nyttigaste. Föräldrarna håller med i 
det senare, en majoritet av dem tycker att samhällskunskap är det viktigaste ämnet i grund-
skolan. Även historia ser föräldrarna som ett viktigt ämne och det är det ämne som lärarna 
tycker är roligast, geografi är ”tråkigast”. Religion och samhällskunskap är de ämnen som 
lärarna tycker är svårast. 
 
Lärobok och läromedel 
Det finns fyra kategorier av läromedel 

Lärobok (med arbetshäfte) 
Kompletterande material (till exempel karta och film) 
Partorienterat källmaterial (till exempel från partier och fackförbund) 
Egenproducerat material 

 
Det allra vanligaste är att man jobbar med läroboken. Den är bra som stöd för undervisningen 
och generellt är lärare beroende av läroboken, men man bör tänka på att den har ett färdigt 
urval där författaren har tolkat vad som bör tas upp. På mellanstadiet (och säkert även högsta-
diet) är boken viktig i geografi, historia och religion men mindre viktig eller betydelselös i 
samhällskunskap där den snabbt blir inaktuell. 
 
Betyg 
På senare hälften av 1980-talet satte en hel del lärare blockbetyg för årskurserna fram till av-
gångsbetyg då man återgick till den gamla modellen med att sätta fyra ämnesbetyg. Anled-
ningen till detta var att lärarna tyckte att ämnesbetygen gav mer variationsmöjlighet. 
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3  Undersökning 
 
Detta kapitel består av fyra huvudavsnitt. De två första täcker in utbildning och examinering. 
Till att börja med kommer en beskrivning av den nuvarande och den föregående lärarutbild-
ningen. Därefter följer en redogörelse för vilka ämneskombinationer de lärare har som hittills 
har utexaminerats i den nya lärarutbildningen vid Karlstads universitet. De två sista huvudav-
snitten bygger på intervjumaterial (och egna erfarenheter). Först diskuteras rektorerna och 
därefter lärarna. Först i dessa avsnitt kommer sammanställningarna av intervjuerna och där-
efter en kort sammanfattning av dem. 
 
 

3.1  Lärarutbildningen 
 
I högskoleförordningen finns examensförordningen som universiteten har att följa när de sät-
ter samman vad som skall ingå i deras utbildningar. För en lärarexamen mot grundskolans 
senare år finns två varianter som båda omfattar 180 poäng: 
Alt 1: 60 poäng i ämne ett + 60 poäng i ämne två + 60 poäng allmänt utbildningsområde (för-
kortas AUO). Detta alternativ ger även utbildning mot gymnasiet. 
Alt 2: 60 poäng i ämne ett + 40 poäng i ämne två + 20 poäng i ämne tre + 60 poäng AUO. 
För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 
60 poäng i ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen (för gymnasiet krävs 80 po-
äng).51 
 
Den tidigare lärarutbildningen var upplagd annorlunda – den modell som här redogörs för 
gäller Karlstads universitet – där fanns ett grundskollärarprogram där inriktning valdes mot 
årskurs 1-7 eller 4-9. Inom den senare inriktningen kunde man välja mellan följande fyra ut-
bildningsvarianter (även om man kunde kombinera mellan de olika för att få den kombination 
man själv gillar) 

I) Samhällsvetenskaplig variant 
II) Språkvetenskaplig variant 
III) Naturvetenskaplig variant med matematik eller miljö. 
IV) Varianten för praktiskt – estetiska ämnen i kombination med annat ämne. 

Variant I är här redovisad då detta arbete fokuserar på SO-ämnet.52 
 
Den samhällsvetenskapliga varianten ger möjlighet att kombinera tre till fyra av ämnena geo-
grafi, historia, religionsvetenskap och samhällskunskap. Varje ämne ska ha minst 20 poäng 
samtidigt som fördjupning sker i minst ett ämne. De ämnesteoretiska studierna utanför lärar-
kunskapskurserna omfattar totalt 120 poäng och fördelas på något av följande sätt:53 
Alt 1: 40 p + 20 p + 20 p + 20 p + 20 p 
Alt 2: 40 p + 40 p + 20 p + 20 p 
Alt 3: 60 p + 40 p + 20 p 
Alt 4: 60 p + 20 p + 20 p + 20 p 
Alt 5: 40 p + 40 p + 40 p 
 

                                                 
51 Högskoleförordningen bilaga 2 yrkesexamina punkt 23 
52 Utbildningsplan – Utbildningsplan för grundskollärarprogrammet (1999), s. 5. 
53 Utbildningsplan – Utbildningsplan för grundskollärarprogrammet (1999), s. 16 f. 
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När jag pratade med Lennart Jansson på Lärarutbildningen vid Karlstads universitet berättade 
han att alternativ 2 var det vanligaste alternativet bland (SO) lärare innan och att den varianten 
numera är omöjlig att få i sin utbildning då man i den nya utbildningen bara kan ha max tre 
ämnen. Med den tidigare varianten var det alltså möjligt att få en ”ren” SO-lärarutbildning. 
Vet dock inte om det var vanligt. 
 
 

3.2  Utexaminerade lärare från Karlstads universitet 
 
Totalt har 110 lärare utexaminerats från den nya lärarutbildningen på Karlstads universitet 
med inriktning mot grundskolans senare år eller grundskolans senare år och gymnasieskolan. 
Av dessa har 67 stycken minst ett av de fyra SO-ämnena (geografi, historia, religion eller 
samhällskunskap).54 
 
Eftersom det finns två varianter av lärarexamen för grundskolans senare år redovisas statisti-
ken i två grupper. Först de som är utbildade enbart mot grundskolans senare år (avsnitt 3.2.1), 
därefter de med varianten för grundskolans senare år och gymnasieskolan (avsnitt 3.2.2). Den 
andra varianten är en kombination där läraren är behörig att arbeta på båda nivåerna. 
 
Det finns på Karlstads universitet ingen utbildning för blivande SO-lärare och det gäller för 
alla universitet och högskolor.55 Det finns några som erbjuder ämnesundervisning mot SO: 
Växjö universitet som erbjuder en 40 poängskurs i historia och religion mot undervisning och 
lärande i SO-ämnen för grundskolans senare år. För att man skall få behörighet i inriktningen 
SO 60 poäng krävs även 20 poäng geografi.56 
Högskolan i Gävle har för grundskolans tidigare år en 20 poängskurs inom lärarprogrammet i 
samhällsorienterande ämnen (ihop med en 20 poängskurs i svenska).57 
 
 

3.2.1  De med lärarexamen för grundskolans senare år 
 
Med lärarexamen för grundskolans senare år kan man ha två eller tre ämnen i sin examen. Av 
de 16 som har något SO-ämne är det tre som har två ämnen – två av dem har samhällskunskap 
kombinerat med svenska (båda dessa ämnen kräver att man har 60 poäng i dem så då går det 
inte att kombinera med något annat), den tredje har svenska kombinerat med historia. De öv-
riga 13 har tre ämnen. 
 
Alla SO-ämnen finns representerade ibland de 16, men endast en lärare har tre SO-ämnen i 
sin examen (samhällskunskap, historia och religion). Nio av dem har två SO-ämnen i sin 
kombination. Två av dessa nio har samhällskunskap och geografi, två andra har samhällskun-
skap och historia, och en femte med samhällskunskap har det i kombination med religion. De 
fyra övriga med två SO-ämnen har alla kombinationen religion och historia. De med ett av 
SO-ämnena i sin kombination är sex till antalet och då har tre stycken religion, två har sam-
hällskunskap och en historia. 

                                                 
54 Uppgifterna är hämtade från: Sammanställning av Utfärdade examina vid Karlstads universitet fr.o.m. 2006-
01-01 t.o.m. 2006-10-05 Lärarexamen grundskolans senare år samt grundskolans senare år och gymnasieskolan. 
Uppgifterna är hämtade från Karlstads universitet den 5 oktober 2006. 
55 Källor till detta är utbildningskataloger för våren 2007 för de universitet och högskolor som jag funnit ha 
lärarutbildning eventuellt kan någon skola ha missats. 
56 Växjö universitet Utbildningar våren 2007. 
57 Högskolan i Gävle Utbildningskatalog 2006/2007. 
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Tabell 6 Ämneskombinationer av de med lärarexamen för grundskolans senare år vid Karlstads universitet i 
minst ett SO-ämne  
Estetiskt lärande Religion Svenska 
Religion Historia Engelska 
Religion Historia Svenska som andra språk 
Samhällskunskap Geografi Engelska 
Samhällskunskap Historia Engelska 
Samhällskunskap Historia Religion 
Samhällskunskap Idrott Historia 
Samhällskunskap Media mm Geografi 
Samhällskunskap Religion Engelska 
Samhällskunskap Svenska  
Samhällskunskap Svenska  
Svenska Historia  
Svenska Religion Historia 
Svenska Religion Historia 
Svenska Religion Statsvetenskap 
Svenska Religion Statsvetenskap 
Källa: Karlstads universitet den 5 oktober 2006 

 
Här finns det 2 lärare som har geografi, 8 som har historia, 9 med religion och 8 med sam-
hällskunskap58. Alla fyra ämnen finns visserligen representerade men geografi har hamnat en 
bra bit efter. 
 
 

3.2.2  De med lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan 
 
Med lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan kan man max ha två ämnen 
i sin examen. Det är dock inte möjligt att veta utifrån mitt material ifall de har tänkt jobba i 
grundskolan eller gymnasiet, de är dock ämnesmässigt sett behöriga för båda. 
 
Alla SO-ämnen finns representerade bland de 30 som har minst ett SO-ämne, men bara en 
tredjedel av dem har en ren SO-ämneskombination. Sju av dem har samhällskunskap som sitt 
ena ämne varav historia är andraämne hos fem av dessa och religion hos de andra två. Två 
nyblivna lärare har kombinationen historia och religion och den enda personen med en SO-
kombination innehållande geografi har religion som andra ämne. 
 
I denna grupp finns det bara två som har geografi. Den ena har som nämnts kombinerat det 
med religion men den andra har kombinerat det med NO-ämnet biologi och det visar på geo-
grafiämnets bredd där allt ifrån jordytan till samhällsutveckling ingår. Detta medför att ämnet 
passar ihop med både övriga SO-ämnen så väl som NO-ämnen. 
 

                                                 
58 Eventuellt skulle man även kunna räkna med de två som har statsvetenskap, eftersom detta inte är ett eget 
ämne på grundskolan, utan nog borde höra till samhällskunskap. Men jag har valt att inte ta med dem. 
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Tabell 7 Ämneskombinationer av de med lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasiet vid Karlstads 
universitet i minst ett SO-ämne 
Biologi Geografi 
Engelska Historia 
Engelska Historia 
Engelska Historia 
Estetiskt lärande Historia 
Geografi Religion 
Historia Idrott 
Historia Matematik 
Historia Religion 
Historia Religion 
Psykologi Religion 
Samhällskunskap Engelska 
Samhällskunskap Historia 
Samhällskunskap Historia 
Samhällskunskap Historia 
Samhällskunskap Historia 
Samhällskunskap Historia 
Samhällskunskap Religion 
Samhällskunskap Religion 
Samhällskunskap Spanska 
Svenska Historia 
Svenska Historia 
Svenska Historia 
Svenska Historia 
Svenska Historia 
Svenska Religion 
Svenska Religion 
Svenska Religion 
Svenska Religion 
Tyska Samhällskunskap 
Källa: Karlstads universitet den 5 oktober 2006 

 
Tittar man på ämnesfördelningen inom gruppen med lärarexamen mot grundskolans senare år 
och gymnasieskolan så finns här alltså 2 lärare som har geografi, vilket inte är så mycket 
framför allt inte om man tänker på att religion och samhällskunskap båda är representerade 
hos 10 lärare vardera. I denna grupp drar dock historia iväg med 18 och är därmed represen-
terat hos nästan två tredjedelar av lärarna i denna grupp. 
 
 

3.2.3  Sammanfattande diskussion av avsnitt 3.2 
 
Om vi börjar med att kombinera de båda grupperna, vilket är möjligt eftersom alla är god-
kända att arbeta på grundskolan, ser vi att de 110 lärare som hittills utexaminerats ifrån nya 
lärarutbildningen vid Karlstads universitet finns totalt 4 som har geografi, 18 med samhälls-
kunskap, 19 har religion och 26 med historia i sina ämneskombinationer. 
 
Om man nu ger sig på att analysera dessa siffror måste man börja med geografi, och av dessa 
siffror att döma verkar ämnet inte vara särskilt intressant. Man kan fråga sig hur det ser ut i 
resten av landet? Geografiämnet har växt med åren och även om man gärna ser det som ett 
ämne där man lär sig om kartan så ingår numera en hel del biologi (miljö) varpå jag tror att 
ämnet skulle må bättre av att plockas ur SO (återkommer till detta i diskussions kapitel 4). 
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När det gäller övriga tre ämnen så är förekomsten av dem rätt lika även om historia har en 
något högre siffra. Om man skulle välja att plocka ur geografin skulle detta medföra att man 
åter kan få en renodlad SO-kombination från lärarutbildningen. Utbildningen som den idag 
ser ut skulle istället kunna ge kombinationen av ämnespoäng 60 poäng i samhällskunskap + 
40 poäng i historia/religion + 20 poäng i religion/historia. Min åsikt är att det idag finns möj-
lighet att skapa en SO-utbildning. Idealet vore att en sådan utbildning, om man bortser från 
AUO, skulle bestå av tre stycken 40 poängs ämnen, och att alla ämnen är värda lika mycket. 
Väger samhällskunskapsämnet så tungt att man måste ha läst 60 poäng i detta? Som tillägg till 
tidigare slutsats i kapitel 2.5 så tror jag att även samhällskunskap kan få sin andel ökad med 
utbildade lärare vid en sådan omvandling. 
 
Idag måste man läsa 60 poäng i samhällskunskap för att få ta med detta i sin grundskollärar-
examen. Visst kan man tänka sig att även poängkombinationen 60+40+20 är möjlig, men om 
man som sagt gör om ämnena så att man kan läsa en lärarutbildning i SO så skulle man i den 
utbildningen även kunna få in ett integrerat tänkande redan ifrån universitetet, förutsatt att 
ämnena jobbar utifrån en gemensam grund. 
 
Om man nu tänker på att en SO-lärare skall undervisa i fyra ämnen och att skollagen säger att 
man skall vara utbildad för den undervisning man skall bedriva så skulle detta medföra att det 
bara är en av dessa 67 nya lärare som skulle om inte få ett lärarjobb som SO-lärare så åtmin-
stone ligga bäst till eftersom denne då bara behöver kompetensutvecklas i geografi. Frågan är 
ju då hur rektorer resonerar kring det här med SO-lärare. 
 
 

3.3  Rektorer 
 
När jag ringde runt var det flera som tyvärr inte hade tid för ett längre samtal. Lyckades dock 
fråga lite snabbt om vilken ämneskombination de söker och majoriteten svarade att en SO-
lärare ska ha alla ämnena i sin utbildning. En del menar att det är okej med tre ämnen men att 
de då måste kompetensutveckla läraren. Det faktum att den nya lärarutbildningen inte kan ge 
renodlade SO-lärare (man kan max ha tre ämnen inom sin examen) visste flertalet av rekto-
rerna inte om och en del blev lite småchockade. 
 
En rektor menade att om man vill undervisa i SO så har man som blivande lärare en skyldig-
het att se till att man får den utbildning som behövs, så även om lärarutbildningen inte ger en 
fyra ämnen får man se till att läsa till det vid sidan om.59 Lite väl drastiskt att man skall behö-
va läsa 4 ½ år + lite till för att utbildningarna inte ger det som rektorerna eftersträvar. Frågan 
man får av detta är om de som skapat den nya utbildningen egentligen förankrat den hos rek-
torerna i verkligheten. För det ligger en del i vad rektorn säger – vill man jobba som SO-lärare 
bör man ha SO-utbildning. 
 
Här följer svaren från de tre rektorer vilka godkänt medverkan, intervjufrågorna finns att läsa i 
bilaga 2. 
 

                                                 
59 Rektorn som sa detta ville inte ställa upp med namn eller skola. Men då jag tycker det rektorn sa har en viktig 
poäng har jag valt att ta med det ändå. 
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3.3.1  Rektor 1 
 
Rektorn är själv utbildad SO-lärare, från 1970-talet, och kompletterade sin utbildning så att 
rektorn fick med alla SO-ämnen i sin utbildning. På skolan finns totalt tre stycken SO-lärare, 
med kombinationer av tre eller två SO-ämnen (oftast gymnasielärare). 
 
Varje lärare har en klass i alla SO-ämnena själva och man sätter ett samlat (block-) betyg. De 
arbetar tematiskt (med sig själva) och väver in alla ämnena så gått det går, även om det kan 
vara lite klurigt med delar om naturgeografi och meteorologi som är mer NO (biologi) aktiga. 
 
Man försöker på skolan att ha gruppen som grund, och vill sätta eleverna i centrum, genom att 
ha så få lärare som möjligt i varje klass och ha bra kontakt med elevens hem. 
 
 
3.3.2  Rektor 2 
 
Den SO-lärare som anställs skall ha utbildning i alla fyra SO-ämnen (skulle något ämne sak-
nas får läraren kompetensutveckling) och gärna i kombination med svenska. 
 
Undervisningen i SO görs av en lärare per klass. Även om vissa lärare delar upp ämnena tra-
ditionellt så är ämnet oftast ämnesövergripande (integrerat) inom blocket, och man sätter 
blockbetyg. 
 
I undervisningen utgår man ifrån nutid och ser på likheter och olikheter genom kopplingar 
bakåt i tiden. 
 
Lärarens kompetens är det viktiga och då dagens klassrumssituation är annorlunda än tidigare 
krävs ett nytt ”tänk”. Läraren skall ha en bra grundsyn i vad som berör dagens ungdomar och 
en djupkunskap inom sina ämnen för att kunna göra reflektioner eleverna förstår och kunna 
föra en dialog med eleverna. 
 
 

3.3.3  Rektor 3 
 
Läraren som skall anställas kommer att arbeta med elever som på grund av att de är stökiga 
varit borta från undervisning i cirka två år och som på skolan ges undervisning i kärnämnena. 
Eleverna är ofta utåtagerande, vilket kräver att lärarna har om inte specialkompetens så åtmin-
stone en passande personlighet. 
 
Eftersom skollagen kräver rätt utbildad personal kan man som rektor hamna i ett litet dilem-
ma, som i detta fall resulterade att rektorn såg sig tvungen att kontakta Skolverket för hjälp i 
frågan (även om nog mer önskades av deras svar). Eftersom läraren som söks skall undervisa i 
Svenska och SO i 6-9 ser sig rektorn tvungen att anställa en lärare som har utbildning mot 4-9 
i SO kombinerat med Svenska även om rektorn anser att en gymnasielärare med ämneskom-
binationen samhällskunskap och historia har den personlighet som skulle passa eleverna bäst. 
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3.3.4  Sammanfattning av delkapitlet om rektorer 
 
Generellt för alla rektorer är att de försöker tänka utifrån vad som är bäst för eleverna, så få 
lärare som möjligt, rätt personlighet och kunna föra dialog med ungdomar. När det gäller lära-
rens ämneskombination efterfrågar man överlag att läraren som skall anställas att undervisa i 
SO faktiskt har alla fyra delämnena, och i värsta fall får de börja med att kompetensutveckla 
den nyanställda läraren. Det faktum att man bara kan ha tre ämnen i utbildningen var inget 
rektorerna tyckte var någon smart utveckling. 
 
Man ser en liten skillnad i anställningarna. Medan rektor 1 faktiskt har lärare på sin skola som 
till och med oftast är utbildade gymnasielärare, så ser rektor 3 det som omöjligt att tolka 
skollagen så att de kan anställa en gymnasielärare, utan enbart får välja mellan de som har 
utbildning mot högstadiet. 
 
 

3.4  Lärare 
 
Skall man vara krass skulle ingen av de två lärarna jag har pratat med anställas som SO-lärare 
av en del av rektorerna i avsnittet innan, då de båda saknar något av SO-ämnena. Vissa saker 
som lärarna nämnde var liknande för dem båda, men det finns även saker som skiljer dem åt, 
bland annat betygen. Intervjufrågorna finns att läsa i bilaga 1. 
 
 

3.4.1  Lärare 1 
 
Undervisar i alla fyra SO-ämnen samt engelska, saknar dock utbildning i geografi och sam-
hällskunskap. Tanken är att sträva mot att alla ämnen skall täckas in av SO-lärarna och kanske 
i framtiden kan man dela upp så att man får sina ämnen (dem man är utbildad i). Betygen sätts 
uppdelat, ett i vardera fyra, det är för mycket för ett ämne och lättare att se målen när de är 
uppdelade. 
 
Delar upp de fyra ämnena och undervisar i dem ett i taget. Det blir dock lite mer historia och 
lite mindre geografi (någon vecka eller två kortare). Har inte kombinerat SO-ämnena mer än 
vad som sker naturligt, och har heller inte jobbat med teman. Har däremot kombinerat SO 
med engelska (eller svenska) genom att eleverna får läsa SO-texter på engelska (t ex om reli-
gion). Anledningen att det blir geografi som får lite mindre beror på att läraren kan det andra 
lite bättre och att de ämnena är roligare. Tycker dessutom att ämnet är lite svårare, framförallt 
att variera sig i och följer boken mer i detta ämne än de andra. 
 
Har haft stor hjälp av lärarhandledningar. Under åren har läroboken fått en allt mindre roll, 
och då framförallt den i samhällskunskap som får ett mer och mer föråldrat innehåll med ti-
den. De lokala och nationella målen används för att göra en grov planering, samt för att inte 
sväva iväg för mycket, men man får känna av i klasserna ifall det behövs mer eller mindre för 
vissa bitar. Man får även vara beredd att släppa iväg lite, som t ex vid 11 september och inva-
sionen av Irak. 
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3.4.2  Lärare 2 
 
Nuvarande arbetsplatsen är första fasta tjänsten – jobbar deltid – sedan examen 2003, två år 
sedan vid intervjutillfället. 
Ämneskombinationen är svenska och SO (gäller för de två övriga deltidstjänsterna också). 
Ämneskunskaper: 
60 poäng religion 
20 poäng historia 
20 poäng samhällskunskap 
20 poäng litteraturvetenskap 
Saknar endast geografi utav SO-ämnena. 
 
Inget stort hinder, även om det naturligtvis skulle vara bra att ha läst lite geografi också, men 
det har aldrig setts som något (stort) hinder att ämnet saknas i utbildningen. 
 
På skolan har de fyra arbetslag där flera av ämnena ingår – såsom SO, svenska, engelska och 
matematik. Arbetslagen gör att man emellanåt kan arbeta med mer övergripande teman som 
man gjorde härom året med Indien som resulterade i en utställning på huvudbibliotek i kom-
munen. 
 
Varannan onsdag (så gott det går) har SO-lärarna ämneskonferenser och man håller som bäst 
på att få ihop en gemensam plan över vilka bitar som skall/bör ingå i alla SO-lärares plane-
ringar. Dock lägger varje lärare upp sin egen planering fritt. Inom SO delar läraren inte ut 
någon planering (till skillnad från i svenska) för att underlätta möjligheten att justera om. 
Dock bra att ta saker i en viss ordning i t ex historia där man inte gärna väntar med antiken till 
nian. I samhällskunskap att man tar Lag o Rätt i sjuan, Kommuner i åttan och Riksdagen i 
nian. 
 
Man använder sig av fyra läroböcker i SO – en i vartdera ämnet - vilka är ett jättebra stöd som 
bildar grunden för kunskapen, och underlättar för dem som vill ha struktur och kanske har det 
lite svårare. Böckerna styr inte undervisningen (följer inte bokens ordningsföljd) och att ta 
upp allt i böckerna har man inte tid med. 
Litteratur: Natur & Kulturs SOL2001. 
 
Skolan har sedan något/några år infört att sätta blockbetyg i SO – vilket är bra. Blockbetygen 
medför att man lättare kan använda sig av teman och på så sätt få in alla delar på ett bra sätt. 
Även om vissa elever med specialintresse i t ex historia kan missa ett högre betyg så under-
lättar det nog även för eleverna. 
 
 

3.4.3  Egna erfarenheter 
 
Under min praktik tog jag mig an geografiavsnittet om Norden hos två 8:or. Jag har själv inte 
läst geografi längre än upp till gymnasienivå och det var ett tag sedan. Det krävde att jag satte 
mig in i ämnet tillräckligt så att jag dels fräschade upp men även och främst försökte byggda 
på mina egna kunskaper. En annan anledning var att jag inte ville missa väsentliga delar och 
få till ett okej upplägg. 
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Till en början läste jag läroboken flera gånger för att därefter kolla vad som fanns på ung-
domsavdelningen på biblioteket. Detta för att bredda min kunskap men även för att få ett bre-
dare material än läroboken kunde ge. Tog även hjälp av andra läroböcker än den som man 
använde på min praktikskola. 
 
Allt som togs upp i läroboken skulle inte få plats under den tid jag hade till mitt förfogande. 
Mitt urval föll på det jag själv tycker är roligt och intressant (t ex inlandsisen) men även så-
dant som jag ansåg lättare att ta upp (kartkunskap) samt sådant som kanske kunde vara roli-
gare även för eleverna (kände tyvärr inte att jag hade tillräckligt med tid för att involvera dem 
i planeringen). Med hjälp av min handledare blev det okej till slut, men en osäkerhet fanns 
ständigt i bakhuvudet.  
 
Höll mig till ett färdigskrivet manuskript för att inte missa vad jag skulle ta upp. Vid frågor 
från elever om sådant som inte gällde att jag skrivit otydligt på tavlan eller att repetera vad jag 
sagt fick jag alltför ofta ”återkomma nästa gång”. Jag hade turen att kunna fråga en lärare som 
har läst geografi (dock NO-lärare). 
 
Något jag märkte under min praktik när det gäller läroböcker visar på en stor nackdel med att 
vara för knuten till läroboken. Bland sexorna som var sex till antalet fanns bara böcker i vart-
dera delämnet till två klasser. Fanns det då behov av att dra ut på ett ämne, fick detta ske utan 
lärobok.  
 
 

3.4.4  Sammanfattning av delkapitlet om lärare 
 
Båda de intervjuade lärarna saknar delämnen, dels geografi och en av dem även samhälls-
kunskap, dock har de aldrig sett det som något (stort) hinder även om det naturligtvis skulle 
ha underlättat att ha läst alla ämnen. Själv var jag glad när avsnittet var över, och tänkte ”ald-
rig mer ett ämne jag saknar utbildning i”. Måste dock nämna att man efter att ha undervisat ett 
ämne i några år (vare sig man är utbildad eller inte) får en sådan rutin för ämnet att undervis-
ningen är nog så god (även om detta skiljer mellan lärare och lärare på samma sätt som allt 
annat). 
 
Läroböckerna styr inte vad man tar upp och får efter åren mindre och mindre roll i undervis-
ningen, men framförallt i ämnen man saknar har de varit till stor hjälp i början. Att man inte 
har läst ett ämne hänger ihop med att man inte har ett lika starkt intresse av det och att det då 
är det ämnets som drabbas vid tidsbrist för att det inte är lika roligt och lite svårare är lätt att 
förstå. 
 
En annan likhet mellan skolorna är att man har lärarlag, vilket medför en förenkling att arbeta 
med teman, även om det inte förekommer så ofta. Man har också träffar med övriga SO-lärare 
på skolan men det är ingen uppdelning så att man är flera SO-lärare på samma klass. 
 
En skillnad mellan lärarna har jag hittat, en rätt stor, och det är att skolorna använder sig av 
olika betygsvarianter. På lärare 1s skola sätter man fyra betyg och på lärare 2s sätter ett 
blockbetyg. Båda lärarna gillade sin skolas variant med liknande anledning – att det underlät-
tar vid betygssättningen. Uppdelat för att det är lättare att se att målen. Blockbetyg för att man 
arbetar utifrån att det är ett ämne (integrerat) och på så sätt kan baka in allt i ett. 
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4  Diskussion 
 
Skolverket skriver i sin utvärdering av grundskolan 1995 att ”SO-lärare måste bli SO-lärare 
på riktigt” och de nämner att lärare och elever eftersträvar en mer integrerad SO-undervisning 
och att det är konstigt att andelen som har sådan undervisning sjunkit. Om det inte är så att 
andelen sjunkit för att det faktiskt inte efterfrågas, utan att lärare och elever hellre ser att SO-
undervisningen är integrerad så håller jag helt med om att det är konstigt. En anledning är 
som jag ser det att det saknas en utbildning som faktiskt utbildar SO-lärare. Som det är och 
har varit så utbildas lärare med olika kombinationer av ämnena geografi, historia, religion och 
samhällskunskap. Man har alltså ämneskunskapen som lösa delar och sedan förväntas man 
själv sätta ihop den till en integrering, vilket även om man har utbildning i alla fyra delämnen 
som ingår säkert kan vara nog så knepigt. Saknar man då något (eller kanske rent av flera) av 
delämnena gör det inte integreringen lättare. 
 
De lärare som utexamineras nu har två eller tre ämnen med sig, vilket medför att den som 
anställs som (enskild) SO-lärare (i en klass) tvingas ”kvacka” i ett eller flera SO-ämnen. Om 
detta skrev Bjessmo och Johansson i sin undersökning om det existerade samlad undervisning 
i SO, och det som var ett problem 1988 är drygt 15 år senare om inte fortfarande så åter ett 
problem. Lärarna i deras undersökning hade inte fått någon fortbildning vid förändringen men 
en ny lärarutbildning hade skapats. Den förändring av skolsystemet som skett på senare år i 
Sverige har gjort tvärtom – man gjorde om lärarutbildningen först. Nu återstår att se om det 
blir någon förändring av grundskolan som anpassning. Antingen det blir fler SO-lärare i 
samma klass, vidareutbildning av lärare för att få fullständig kompetens för att undervisa i 
SO, eller att SO-ämnet delas upp (och kanske rent av upphör att existera). 
 
I rapporten Alla har rätt till utbildade lärare redovisas siffror för andelen undervisning som 
utförs av lärare med rätt lärarutbildning och de är överlag låga, i vissa fall väldigt låga. Tittar 
man på siffrorna för geografi och samhällskunskap i enkätstudien så är dessa 39 % för vart-
dera ämnet. Religion har en lite högre siffra, på 45 %, och historia har den bästa siffran av 
SO-ämnena med 61 %. 
 
Man kan ju ställa sig frågan varför det har blivit så här? Den främsta anledningen tror jag är 
att läraren inte har utbildning i alla ämnen denne undervisar i. Man anställs som lärare även 
om man inte har alla ämnen i kombinationen som eftersöks. Orienteringsämnena drabbas 
naturligtvis av detta då de redan är en kombination av flera ämnen och en lärare i detta har 
ofta inte bara SO utan även något mer ämne. Anledningen till detta är som jag ser det att man 
(numera) inte behöver läsa ämneskombinationer efter något förvalt system utan kan välja efter 
eget intresse. När en skola skall ersätta en lärare som slutar kan det vara så att det inte finns 
någon lärare att tillgå som har just den ämneskombination som eftersöks för att helt exakt 
kunna ersätta tjänsten. Därför tvingas man anställa en lärare med ”fel” utbildning. 
 
Låt mig ta ett exempel. En skola har en lärare med kombinationen SO och engelska som skall 
gå i pension och man söker en ersättare. Den lärare som anställs har kombinationen SO och 
svenska. Det blir alltså en svensklärare som skall ha engelska. När det gäller SO-ämnet så 
hade den pensionerade läraren läst samhällskunskap, historia och religion i sin utbildning och 
fått kompetensutveckling i geografi, hade alltså utbildning i alla fyra delämnen. Läraren som 
nyanställs är nyutexaminerad och har utöver svenska även läst historia och religion. Detta 
medför att eleverna har en lärare som inte är utbildad i engelska, samhällskunskap och geo-
grafi, vilket inte låter så bra. Visst, det är ett påhittat exempel, men inte overkligt. 
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I sina nio förslag säger fackförbunden bland annat att endast utbildade lärare skall kunna få 
fastanställning och vara dem som sätter betyg. För att detta skall gå att genomföra krävs att 
man specificerar närmare vad som krävs i utbildningen. Räcker det att man har lärarutbild-
ningen eller inkluderar de även att man måste ha utbildning inom ämnet? Jag antar att tanken 
är det senare, att man måste ha lärarutbildning och ämnesutbildning i det ämne man skall sätta 
betyg i, eftersom de har en sådan ämnesfokus i sin rapport. 
 
En liknande tanke slog mig när jag läste i Skolverkets utvärdering av grundskolan 1995 där de 
skrev att det på de högstadieskolor som förekommer i deras undersökning inte fanns några 
outbildade SO-lärare. Men de påpekade också att det visade sig av andra frågor att en del lä-
rare undervisar i något SO-ämne som de saknar behörighet för. Det som slog mig var att om 
man skall hårdra det så är lärarna i undersökningen behöriga lärare men inte behöriga SO-
lärare. 
 
Varför är det då främst geografi och samhällskunskap som har lägst siffror i fackförbundens 
rapport? Jag tror att det kan höra ihop med att geografi inte hör ihop med de övriga tre SO-
ämnena lika starkt som de tre hör ihop med varandra. Av den anledningen är det säkert färre 
blivande SO-lärare som väljer att läsa det ämnet i sin kombination, vilket geografi tappar på. 
Gällande samhällskunskap tror jag att det kan bero på det faktum att man måste läsa 60 poäng 
i ämnet om man vill ha med det i sin lärarutbildning. När man då skall välja ämne och inte har 
samhällskunskap som huvudämne går det inte att ha som ett andra-/tredjeämne. Detta tror jag 
har medfört att färre har utbildning i det ute i fältet. Detta kan i alla fall vara en av troligen 
många förklaringar. 
 
I sin utvärdering av grundskolan 1995 skriver Skolverket att en del lärare påpekat att SO-
ämnet inte ses som lika viktigt som till exempel svenska och matematik. Jag tror detta har 
förändrats en hel del i och med den numera förändrade världsbilden, dels för att internet till 
stor del har krympt världen, dels för att terror på sätt och vis har splittrat densamma. Men att 
det är en del av delämnena i SO som har väldigt låg andel undervisande lärare med utbildning 
i ämnet kan vara ett tecken på att ämnet faktiskt ses som lite mindre viktigt. Dessutom kanske 
ämnena ses som så allmänna att alla kan klara av att undervisa i dem bara man har något av 
dem i sin undervisning (delämnena är ju närbesläktade) och då är det ett tecken på att ämnet 
är lite mindre värt. 
 
För att försöka hjälpa till med problemet som finns med att ämnen undervisas av lärare som 
saknar ämneskunskapen vill jag här komma med ett förslag i två delar – del ett att bryta ut 
geografi och del två att sänka poängkravet för samhällskunskap från 60 till 40 poäng. Mitt 
förslag är tänkt för att hjälpa SO-ämnet att överleva, men om tanken med förändringen är att 
ämnet som en konsekvens kommer att delas upp i fyra enskilda ämnen då spelar mitt förslag 
naturligtvis ingen roll utan kan helt bortses från. 
 
Del ett i mitt förslag grundar sig i att man bröt ur teknik ur NO. Jag vet inte exakt vad anled-
ningen var till att man valde att göra detta, men kan tänka mig att det var för att stärka ämnets 
ställning. Jag tror att det är rätta metoden även för SO, och att man då bryter ur geografi. 
Detta gör att geografi kommer att stärkas och medför att ämnet lättare kombineras med SO, 
NO eller vilket ämne man vill. Förhoppningsvis kan det medföra att ämnet ökar i popularitet 
bland lärarstuderande och i förlängningen att det blir fler utbildade lärare som undervisar i 
ämnet. Som jag ser det skulle denna utbrytning även stärka övriga tre ämnen. Eftersom man i 
sin utbildning kan ha tre ämnen så medför det att man kan ha en ren SO-ämneskombination. 
 



 Grundskollärare i SO 

 30 av 41 

Del två på förslaget skulle vara för att öka samhällskunskaps ställning och detta genom att 
förändra regeln om att man skall ha läst 60 poäng i ämnet om man skall ha med det i sin kom-
bination. Gör man om regeln till att vara minst 40 poäng medför det att man kan ha lika 
många poäng i de tre ämnena (historia, religion och samhällskunskap). Alltså en SO-lärar-
utbildning, där didaktik som integrerar de tre är att föredra jämfört med didaktik i vartdera 
ämnet. 
 
Eftersom en hel del skolor redan nu verkar ha lärare som saknar något av ämnena kan man 
fråga sig varför rektorer inte ser närmare på vilka ämneskombinationer SO-lärarna har så att 
alla delämnen täcks in och på så sätt kan dela upp ämnena mellan lärarna (i de fall man ändå 
delar upp SO), eller då man vill arbeta med integrerad SO-undervisning väljer att ha flera lä-
rare. Visst blir det kanske en kostnadsökning men det behöver inte bli det. Är man två lärare 
som delar på klasser borde man kunna ha om inte dubbelt så många klasser så åtminstone fler 
än om man är själv. 
 
Ser man till de lärare som har utbildats vid Karlstads universitet ser jag flera ämneskombina-
tioner som gör det möjligt att vara två (eller tre) SO-lärare i samma klass (se tabell 8). Vare 
sig man delar upp och tar ämnena var för sig eller är samtidigt i klassrummet. Naturligtvis är 
det enkelt att göra så här om man inte behöver ta hänsyn till ämnen som redan finns repre-
senterade bland skolans befintliga personal. Med den nya lärarutbildningen har det gamla 
mönstret med ämneskombinationer försvunnit samtidigt som de lärare som går i pension har 
de ”gamla hederliga” (normala) kombinationerna. Detta medför att man kanske helt måste 
göra om ämnesuppdelningen bland lärarkåren. 
 
Tabell 8 Exempel på lärarkombinationer baserat på ämneskombinationer 
Lärare A Lärare B Lärare C På skolan finns då 
Geografi 
Religion 

Samhällskunskap 
Historia 

 Två lärare som kan samarbeta i SO. 

Samhällskunskap 
Historia 
Religion 

Biologi 
Geografi 

 Plocka ut geografin ur SO och låt biologi-
läraren (NO) ta dem och ha en SO-kombi-
nation av resterande tre ämnen 

Samhällskunskap 
Geografi 
Engelska 

Religion 
Historia 
Engelska 

 Två lärare som kan dela på SO men även ha 
Engelska 

Biologi 
Geografi 

Historia 
Matematik 

Samhällskunskap 
Religion 

Hittar man en lärare med kombinationen 
fysik och kemi har man täckt in SO, NO 
och matematik. 

Källa: Ämneskombinationer hämtade från utexaminerade lärare vid Karlstads universitet till den 5 oktober 2006 

 
Författarna Bjessmo och Johansson såg brister i den integrerade undervisningen i form av 
dåligt samarbete mellan lärare, att läraren till störst del planerar sitt arbete ensam samt att det 
inte fanns någon lärobok för integrerad SO-undervisning. Detta är sådant som fortfarande 
gäller. Lärare planerar oftast sin egen undervisning från början till slut själv och även om man 
har integrerad undervisning har man oftast fyra läroböcker som bas. 
 
Enligt läroplanen skulle (och skall) elever få fördjupad kunskap om vissa delar (inte veta lite 
om mycket) och i en lärobok finns detta urval av områden redan gjorda. För vilka dessa om-
råden skulle kunna vara står inte längre med i läroplanerna, det förändrades med den nya lä-
roplanen som kom 1994. Det är därför upp till läraren (i samarbete med eleverna) att välja vad 
som skall ingå och då blir det lätt att ta till läroboken, framförallt om man själv inte har ut-
bildning i ämnet. 
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Tar man alla SO-lärare på en skola så täcker man förhoppningsvis in alla SO-ämnen, även om 
varje lärare inte har utbildning i alla fyra själv. Då kan samarbete vid sidan om klassrummet (i 
form av ämneslag eller liknande) medföra att man lättare kan komma bort ifrån att läroboken 
styr undervisningen. Om det nu inte går att samarbeta så att flera lärare har samma klass i SO. 
 
Tittar man på den lista på läromedel som Bjessmo ger i sin bok Att förbereda sig för under-
visning så är det ingen risk att man blir utan läromedel i SO. Den största fördelen jag ser med 
att man släpper mer och mer på läroboken som styrmedel för undervisningen och tar in annat 
material är att man kan hålla innehållet i ämnet mer aktuellt (gäller främst samhällskunskap) 
och att man kan anpassa undervisningen efter elevernas intressen (efterfrågan på kunskap). 
Samtidigt ser jag, som Bjessmo även påpekar i sin bok, att det partorienterade källmaterialet 
bör användas vaksamt. När det gäller till exempel partipolitiskt material (och liknande) bör 
man se till att man inte gynnar/hämmar någon part utan att man låter alla få komma fram och 
ett liknande utrymme. 
 
En anledning till att vissa ser sig mer styrda av läroboken i en del ämnen kan vara att de inte 
har utbildning i just det ämnet. Författarna till boken Omvärldskunskap: SO hade delat in lä-
rarna i grupper och grupp B (både B1 och B2) är relativt liten. En anledning till detta kanske 
kan vara att gruppen till störst del bestod av ”nya” lärare. De hade i sin undersökning inte med 
hur länge lärarna jobbat och inte heller vilken ämneskombination lärarna hade utbildning i. 
 
Lärare som har jobbat i 20 år har oftast utbildats i ett annat system än vad som är och att man 
gärna fortsätter som man är van vid är inte svårt att förstå, men grupperingen av huruvida man 
jobbar traditionellt med ämnena uppdelade och med stöd av läroboken eller att man har ämnet 
helt integrerat kanske därför kan förklaras med just detta att det är de ”nya” lärarna som utbil-
dats efter att SO-ämnet skapats som ett integrerat ämne som också undervisar som tänkt. 
 
Att man som lärare låter eget intresse influera vad som tas upp kan jag förstå men då tänker 
jag att man låter sig styras för vad som skall ingå i ett visst moment. Det har jag själv gjort. 
När jag hade hand om Nordens geografi under min praktik valde jag att ta upp om inlandsisen 
eftersom jag tycker det är intressant och roligt, men valde att inte ta upp befolkning som jag 
såg som ett lite svårare avsnitt. Att ens eget intresse influerar så till den grad att ämnen helt 
(eller nästintill) försvinner verkar otroligt, som det till viss del verkar vara om man ser på un-
dersökningen som redovisas i Omvärldskunskap: SO. De undersökte mellanstadiet och det 
kanske är lite annorlunda, men att ett ämne helt skulle försvinna ser jag som omöjligt. Fram-
förallt på högstadiet då elever (och föräldrar) mer kan hålla koll i och med betygssättning att 
alla ämnen kommer med. Däremot kan man ta ämnen i en sådan ordning att det man 
tycker/kan mindre om kommer sist och i de fall man drar ut på roligare/intressantare delar tar 
man tiden från det sista ämnet på planeringen. 
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5  Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet var tredelat. Inledningsvis att ta reda på hur SO-lärare på grundskolans 
senare år utbildas. Det är ingen skillnad på hur dessa lärare och alla andra lärare utbildas (kan-
ske med några undantag). Det finns ingen SO-lärarutbildning, även om det finns de universi-
tet som erbjuder ämnesundervisning mot SO. Det finns två ämneskombinationer för att bli 
lärare (AUO inte medräknat) 60 poäng i ett första ämne + 60 poäng i ett andra ämne eller 60 
poäng i ett första ämne + 40 poäng i ett andra ämne + 20 poäng i ett tredje ämne. Som SO-
lärare kommer man alltså att sakna ett eller flera av de fyra ämnen som ingår i SO. Rapporter 
som kom under 2006 visar att en stor del av lärarna i grundskolan undervisar i ämnen som de 
saknar utbildning i. När det gäller SO så finns risken att det kommer att fortsätta att vara så 
om ingen förändring sker. 
 
Andra delen av mitt syfte gällde hur rektorer resonerar kring anställningen av SO-lärare. 
Min tanke när jag påbörjade detta arbete var om det på anställningsintervju efterfrågas vilken 
ämneskombination man har samt om det leder till att man kanske kan få lite timmar ihop med 
en annan lärare. Så verkar inte vara fallet utan rektorerna vill ha en lärare som har allt (fast 
kanske samarbetar med kollegor i teman) och helst att denna lärare har utbildning i alla de 
fyra SO-ämnena. Det är dock vanligare än man tänkt sig att lärare saknar något ämne eller 
undervisar på fel nivå än vad de är utbildade för. Eftersom lärarutbildningen inte ger det som 
efterfrågas måste en förändring ske, exakt hur denna förändring skall se ut är det ingen som 
vet men mitt förslag är att bryta ur geografi från SO, och tillåta lärare som läser enbart SO-
ämnen att få ämnesövergripande didaktik och att de bara behöver 40 poäng i samhällskunskap 
(60 poäng är ett krav idag). 
 
Det tredje och sista i min frågeställning gällde hur lärare bedriver SO-undervisning. Tanken 
med orienteringsämnena är att de skall vara mer integrerade än andra ämnen, alltså att man 
inom ämnet kan jobba ämnesövergripande med teman. Ser man till grundskolan som helhet så 
är det ämnesövergripande arbetet ganska stort men ser man bara till högstadienivån så är det 
få som jobbar integrerat. Vilket betyg man sätter behöver inte visa vilket arbetssätt man har, 
lika väl som det går att sätta ett blockbetyg när man har integrerad undervisning kan man sätta 
det när man har en uppdelad sådan. Till sin hjälp att bedriva undervisning har lärare läro-
böcker och andra läromedel. Den största risken att styras av läroboken (med tillhörande mate-
rial) har de som saknar ett intresse för sitt ämne, framför allt om man inte själv har ett sådant 
intresse att man läst ämnet/ämnena på universitetsnivå (i alla fall till en början). Det vanli-
gaste är att man har ett traditionellt upplägg på sin undervisning, det vill säga att man är en 
lärare per klass och att denne bedriver sin undervisning med hjälp av läroboken. 
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5.1  Vidare forskning 
 
I detta arbete har jag studerat SO, men det finns ett orienteringsämne till nämligen naturori-
entering (NO). En intressant vinkling vore att se om man gör annorlunda med NO än med SO 
gällande vilka ämneskombinationer lärarna på skolorna har, samt om de är utbildade i sina 
ämnen och om de arbetar integrerat (ämnesövergripande) eller inte. 
 
Grundskolans tidigare år har inte tagits med i detta arbete och där är det vanligare att lärarna 
undervisar i fler ämnen än vad lärarna gör på grundskolans senare år. Frågeställningen hur de 
har det med utbildningsnivån och om de är utbildade i fler ämnen (inte lika höga poängkrav i 
ämnena) är intressant. 
 
Några rektorer nämnde kompetensutveckling, vilket också skulle vara ett intressant uppslag 
för kommande forskning. Hur sker kompetensutvecklingen på skolorna? Får man den bara då 
skolan behöver en ny lärare till ett ämne? Eller får man det enbart i det ämne/ämnen man re-
dan har om det ens finns någon sådan kompetensutveckling? I vilka ämnen sker det mest 
kompetensutveckling? 
 
 
 



 Grundskollärare i SO 

 34 av 41 

Litteratur- och källförteckning 
 
 
TRYCKTA RAPPORTER, HÄFTEN OCH BÖCKER 
 
Bjessmo, Lars-Erik, 1994: Elevens samhällsbild. Utgiven av Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm 1994. Stockholm. 
 
Bjessmo, Lars-Erik, 1991: Att förbereda sig för undervisning. Utgiven av Högskolan för 
lärarutbildning i Stockholm 1991. Stockholm. Nr 28 i serien häften för didaktiska studier. 
 
Bjessmo, Lars-Erik – Johansson, Lars, Existerar samlad undervisning i SO-ämnen? Utgiven 
av Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 1988. Stockholm. Nr 4 i serien häften för 
didaktiska studier. 
 
Svingby, Gunilla – Lendahls, Birgit – Ekbom, Dennis, Omvärldskunskap: SO bakgrund, 
beskrivning av undervisningen, fostran till demokrati. Rapport 1990:02 från institutionen för 
pedagogik vid Göteborgs universitet 1990. Göteborg. 
 
Utbildningsplan – Utbildningsplan för grundskollärarprogrammet. Fastställd av 
Utbildningsberedningen Skola och barn 1999-05-31 Dnr F48/99 (Karlstads universitet). 
 
Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95) Proven, kunskapen och undervisningen 
Samhällsorienterande ämnen Årskurs 9, Skolverkets rapport nr 138. Utgiven av Skolverket 
1998. Stockholm. Beställningsnummer 97:308.  
 
 
RAPPORTER SOM GÅR ATT LADDA NER FRÅN INTERNET 
 
Alla har rätt till utbildade lärare. Utgiven av Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet 2006. 
Hämtas från Lärarförbundets hemsida med länken (9 oktober 2006) 
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/00240690/$FILE/Rapport.pdf#search=%22%22Alla%20ha
r%20r%C3%A4tt%20till%20utbildade%20l%C3%A4rare%22%22 
eller från Lärarnas riksförbund med länken (9 oktober 2006) 
http://www.lr.se/lrweb/Home.nsf/ByKey/ABUN-6QX986/$file/Rapport%20utbildade%20larare.pdf 
 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 - en sammanfattande huvudrapport. 
Skolverkets rapport nr 250. Utgiven av Skolverket 2004. Beställningsnummer 04:859. 
Hämtas från www.skolverket.se 
 
Undervisning per ämne i grundskolan hösten 2002. Utgiven av Skolverket 2005. Dnr. 
2003:2735. Hämtas från www.skolverket.se 
 
 



 Grundskollärare i SO 

 35 av 41 

TIDNINGSARTIKLAR 
 
”Hälften av lärarna saknar rätt utbildning i sina ämnen” debattartikel av Lärarförbundets 
ordförande Eva-Lis Preisz och Lärarnas riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Dagens 
Nyheter den 20 juni 2006. 
 
 
LAGTEXTER OCH FÖRORDNINGAR 
 
Skolagen SFS 1985:1100 
 
Högskoleförordningen 1993:100 
 
 
INTERVJUER 
 
Eriksson, Pernilla, lärare på Hammarlunden på Hammarö: intervju den 20 maj 2005. 
 
Malmström, Göran, rektor på Fröknegårdsskolan i Kristianstad: muntligt telefonsamtal den 20 
juni 2006. 
 
Ring, Jacob, lärare på Jättestenskolan i Grums: muntligt telefonsamtal den 12 maj 2006. 
 
Rosengren, Lena, rektor på Torsåkers Friskola i Hofors: muntligt telefonsamtal den 20 juni 
2006. 
 
Thorselius, Bengt-Göran, rektor på Långbergsskolan i Nyköping: muntligt telefonsamtal den 
20 juni 2006. 
 
 
ÖVRIGT MATERIAL 
 
Sammanställning av Utfärdade examina vid Karlstads universitet fr.o.m. 2006-01-01 t o m 
2006-10-05 Lärarexamen grundskolans senare år och gymnasieskolan. Samt detaljlista över 
examensinriktningar (koder). 
 
Sammanställning av Utfärdade examina vid Karlstads universitet fr.o.m. 2006-01-01 t o m 
2006-10-05 Lärarexamen grundskolans senare år. Samt detaljlista över examensinriktningar 
(koder). 
 
 
Utbildningskataloger för våren 2007 från universitet och högskolor i Sverige som erbjuder 
Lärarutbildning. 
 
 



 Grundskollärare i SO 

 36 av 41 

Bilagor 
 

Bilaga 1  Intervjufrågor till lärare 
 
1. Om skolan: 
1.1 Är det en 6-9 eller 7-9 skola? 
1.2 Hur många elever har skolan? 
1.3 Hur många SO-lärare har skolan? 
 
2. Om utbildningen: 
2.1 Hur länge har du jobbat som lärare (SO-lärare)? 
2.2 Är skolan du är på nu din första arbetsplats? 
2.3 Vilka skolämnen har du ifrån din (lärar-) utbildning? 
2.4.a) Hur såg du på att du skulle ”tvingas” undervisa i ämnen du inte utbildades i – positivt, 

negativt, fördelar o nackdelar? 
2.4.b) Har det förändrats efterhand? 
 
3. Om arbetsfördelning: 
3.1 Kan du beskriv hur du/ni lägger upp ditt/ert arbete? 
3.2 Har du alla fyra SO-ämnena eller har ni någon typ av SO-lärarlag? 
3.3.a) Hur fördelas tiden på de olika SO-ämnena? 
3.3.b) Vem eller Vad styr tidfördelningen? 
3.3.c) Fördelas det liknande (vad gäller tid per ämne och vilka ämnen) i alla tre/fyra 

årskurserna? 
 
4. Om läromedel: 
4.1 Vilken litteratur använder ni er av - använder ni er någonsin av teman inom SO eller till 

och med ämnesövergripande teman? 
4.2 Tycker/ser du att det finns någon möjlighet att kombinera dina ämnen? Dels SO-ämnen 

men även andra ämnen (t ex svenska eller engelska). 
4.3 Tycker du läromedlet (böckerna) styr undervisningen? 
 
5. Om betyg: 
5.1 Vilken betygsvariant använder ni er av – block eller fyra? 
5.2 Vad tycker du om den kontra den andra – försök gärna svara även om du bara använt den 

ena av dem? 
5.3 Styr betygsvarianten något för hur ni lägger upp undervisningen? Eller är det tvärtom så 

att undervisningen styrt vilken betygsvariant som används? 
5.4 Ser du betygsvarianten som en för- eller nackdel för … 
a) …terminsplanering? 
b) …lärarupplägg? 
c) …betygssättning? 
d) …eleverna? 
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Bilaga 2  Intervjufrågor till rektorer som söker SO-lärare 
 
� Hur Ni som rektor resonerar då Ni skall anställa en SO-lärare, främst vad gäller dennes 

ämneskombinationer (vad ställer Ni för krav på utbildningen). Men även annat som kan 
spela in. 

� Hur ser Ni på den nya lärarutbildningen jämfört med den gamla – syftar främst på det 
faktum att man nu max kan ha tre ämnen inom sin lärarutbildning. 

� Hur är SO-ämnet generellt upplagt på Er skola? 
- Är det integrerat (alla fyra SO-ämnen på en gång) eller är det uppdelat i fyra olika 

ämnen? 
- Är det en eller flera lärare som undervisar varje klass i SO? 
- Sätter Ni blockbetyg eller fyra olika betyg? 
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Bilaga 3  Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 
 
2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 
 
1 § Varje kommun och landsting skall som styrelse för sitt offentliga skolväsende utse en eller 
flera nämnder. 
 
För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). 
Föreskrifterna om självförvaltningsorgan i 7 kap. 18-22 §§ skall dock inte tillämpas i fråga 
om uppgifter för vilka ansvaret enligt denna lag eller andra bestämmelser ankommer på 
nämnden eller någon annan. Lag (1994:696). 
 
2 § För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig 
förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbild-
ningen utvecklas. 
 
Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedago-
gisk insikt. 
 
3 § Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda lärare, förskollärare 
eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall 
bedriva. 
 
Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det 
finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. 
 
Varje kommun och landsting skall vidare sträva efter att för undervisning i gymnasieskolan, 
gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning anställa lärare som har forskarutbild-
ning. Lag (1997:1212). 
 
4 § Behörig att anställas som lärare, förskollärare eller fritidspedagog i det offentliga skolvä-
sendet utan tidsbegränsning är 
 
1. den som har svensk lärarexamen, respektive barn- och ungdomspedagogisk examen som 
regeringen med stöd av 1 kap. 11 § högskolelagen (1992:1434) har meddelat föreskrifter om, 
eller motsvarande äldre utbildning, med huvudsaklig inriktning på den undervisning anställ-
ningen avser, eller 
 
2. den som av Högskoleverket har fått ett behörighetsbevis enligt vad som föreskrivs i 4 a och 
4 b §§. 
 
Den som inte är behörig får ändå anställas utan tidsbegränsning, om det saknas behöriga sö-
kande och om det finns särskilda skäl samt om den sökande har motsvarande kompetens för 
den undervisning som anställningen avser och det dessutom finns skäl att anta att den sökande 
är lämpad att sköta undervisningen. Lag (1999:887). 
 
4 a § Den som har en utländsk lärarutbildning skall få ett behörighetsbevis, om den utbild-
ningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet motsvarar sådan pedagogisk utbild-
ning som avses i 4 § 1. Lag (1999:887). 
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4 b § Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska 
kan få ett behörighetsbevis endast om han eller hon har de kunskaper i svenska som behövs. 
Lag (1999:887). 
 
4 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare före-
skrifter om villkoren för ett sådant behörighetsbevis som avses i 4 § första stycket 2. Lag 
(1999:887). 
 
4 d § Beslut av Högskoleverket i ärenden om utfärdande av behörighetsbevis enligt 4 § första 
stycket 2 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1999:887). 
 
5 § Den som inte uppfyller kraven enligt 4 § får anställas som lärare, förskollärare eller fri-
tidspedagog för högst ett år i sänder. Lag (1997:1212). 
 
6 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesorientering i det offentliga 
skolväsendet skall den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. 
 
Den som inte uppfyller dessa krav får anställas för studie- och yrkesorientering för högst ett år 
i sänder. 
 
7 § Varje kommun och landsting skall se till att kompetensutveckling anordnas för den perso-
nal som har hand om utbildningen. Kommuner och landsting skall vinnlägga sig om en plane-
ring av personalens kompetensutveckling. Lag (2000:842). 
 
7 a § Kommuner och landsting skall se till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger som 
undervisar har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det offentliga skolväsendet, 
särskilt de föreskrifter som anger målen för utbildningen. Lag (1999:887). 
 
8 § I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar 
hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt 
framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts 
upp för skolan. 
 
Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen. 
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Bilaga 4  Nio förslag från fackförbunden för att förbättra den svenska skolan 
 
Nedanstående nio förslag är framtagna av Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet och häm-
tade från deras rapporten Alla har rätt till utbildade lärare! som kom i juni 2006. 
 
1. Statens ansvar för skolans kvalitet och likvärdighet måste tydliggöras 
Staten har det övergripande ansvaret för att skolan håller en hög och likvärdig kvalitet oavsett 
kommun eller skola. Utbildningen av lärare och kravet på att använda utbildade lärare är sta-
tens viktigaste styrmedel för kvalitet och likvärdighet. Genom vår undersökning kan vi kon-
statera att den statliga styrningen, bland annat genom skollagens krav på utbildade lärare, inte 
fungerar. Det krävs därför en dialog på nationell nivå för att finna åtgärder så att likvärdighe-
ten kan garanteras. 
Det behövs exempelvis en djupare analys av tillgång och efterfrågan på lärare än vad som 
görs idag. Behovet av lärare ser olika ut över landet och för olika ämnen och skolformer. Di-
alogen mellan skolans huvudmän och lärarutbildningarna angående de framtida behoven av 
lärare måste förbättras och staten måste överväga hur den ska kunna ta ett ökat ansvar för di-
mensioneringen, i syfte att långsiktigt garantera alla elever en undervisning som bedrivs av 
rätt utbildade lärare. 
 
2. Skärpt tillsyn av skollagen 
Vi har visat att en alldeles för stor andel av undervisningen bedrivs av lärare som saknar rätt 
utbildning. Detta kan inte skyllas på lärarbristen utan är en systematisk åsidosättning av lagen. 
Kommuner och fristående skolor gör inte tillräckligt för att leva upp till kravet på utbildade 
lärare. 
Skolverket är nationell tillsynsmyndighet för skolan och ska genom sina inspektioner granska 
att skollagen efterlevs. Skolverket måste särskilt granska tillgången och användningen av lära-
re och ska vid behov kunna ålägga kommunerna att ta fram ett åtgärdsprogram för att öka 
andelen lärare med rätt utbildning. Sådana krav ska kunna förenas med vite. 
 
3. Sverige måste ha en ny skollag 
Kraven på kommuner och fristående skolor måste skärpas. Personer som saknar lärarutbild-
ning ska inte kunna få fast anställning som lärare utan endast kunna arbeta under lärares led-
ning med avgränsade läraruppgifter. Endast utbildade lärare ska få sätta betyg. 
 
4. Skärp tillsynen av fristående skolor 
Undersökningen visar att andelen lärare med rätt lärarutbildning är betydligt lägre i de fristå-
ende skolorna än i de kommunala skolorna, trots att de fristående skolorna sedan 2002 har 
samma krav på sig att använda utbildade lärare. Det är anmärkningsvärt att exempelvis 31 
procent av dem som undervisar i matematik och NO varken har lärarutbildning eller någon 
annan utbildning i ämnet/ämnena. Det innebär att de inför betygssättning varken har fått ut-
bildning i hur man sätter betyg eller har formella kunskaper inom det ämne som man sätter 
betyg. Skolverket bör utreda vilka konsekvenser detta får, inte minst med tanke på de höga 
betygsnivåerna i de fristående skolorna. 
Skolverket ska vid sina inspektioner av fristående skolor särskilt granska lärarkompetensen 
och ska vid behov kunna ålägga den fristående skolan att ta fram ett åtgärdsprogram för att 
öka andelen lärare med rätt utbildning. Sådana krav ska kunna förenas med vite. 
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5. Nya skolreformer kräver plan för utbildade lärare 
När staten genomför reformer inom skolans område måste man även ta ansvar för att det finns 
utbildade lärare. När man införde spanska i grundskolan såg man inte till att tillgodose beho-
vet av utbildade lärare. Särskilda kompetensutvecklingsinsatser måste nu till för att höja an-
delen utbildade lärare särskilt i spanska. 
I en grundskola utan timplan ställs ännu högre krav på lärarnas kompetens. Mot bakgrund av 
resultaten i denna undersökning bör regeringen avvakta med förslag om att avskaffa timpla-
nen i grundskolan. De pedagogiska avgöranden som måste göras i en timplanelös skola förut-
sätter att lärarna har rätt lärarutbildning för de ämnen och skolår som de undervisar i. 
 
6. Storsatsning på relevant kompetensutveckling 
Denna undersökning visar att det behövs en betydande satsning, i flertalet kommuner, på lära-
res kompetensutveckling. Bristerna är så stora att det behövs en kraftfull statlig satsning på 
kompetensutveckling för att höja andelen lärare som har rätt utbildning för den undervisning 
de bedriver. Dessutom har staten ansvar är att tillhandahålla relevant utbildning via universitet 
och högskolor. De statliga initiativ som tagits, exempelvis den särskilda lärarutbildningen 
(SÄL) är inte tillräckliga för att tillgodose bristen på utbildade lärare. 
Samtidigt ska kraven på kommuner och fristående skolor skärpas så att de blir skyldiga att 
ordna kompetensutveckling om en lärare ska undervisa i ämnen eller skolår som de saknar 
utbildning för. 
Kommuner och fristående skolor måste ha en bättre långsiktig planering av sin skolverksam-
het så att lärarnas kompetens står i bättre överensstämmelse med behoven. På grund av att 
elevkullarnas storlek varierar avsevärt över tid behöver lärare kunna bredda sin ämneskom-
petens för att kunna undervisa nya ålderskategorier. 
I stället för att säga upp lärare på grund av övertalighet anser vi att kommunerna ska erbjuda 
sina lärare kvalificerad kompetensutveckling, både för att öka utbildningens kvalitet och för 
att säkra en långsiktig lärarförsörjning. 
 
7. Använd lärarkompetensen på rätt sätt 
Skolan måste organisera undervisningen så att utbildade lärare med rätt ämneskompetens an-
ställs. Det krävs en ökad uppmärksamhet på lärares ämneskompetens. Arbetsorganisationen 
måste kontinuerligt omprövas för att få till stånd en bättre överensstämmelse mellan lärares 
utbildning och deras undervisning. 
 
8. Läraryrket som profession 
1990-talets skolreformer har skärpt kraven på skolan och lärarna. Lärare förväntas vara den 
drivande kraften i skolans utveckling och ha det yttersta ansvaret för varje elevs lärande. Lära-
re håller på att etablera sig som en profession med vad det innebär, både av skyldigheter och 
rättigheter. Det innebär att lärare i likhet med andra professionella yrkesgrupper har ett ansvar 
för att inte påta sig uppgifter för vilka de saknar utbildning. 
En auktorisation av lärare är ett viktigt steg för en sådan utveckling. 
 
9. En auktorisation bör införas 
Resultaten av undersökningen visar att skollagens krav inte räcker för att garantera eleverna 
rätten till utbildade lärare. För att ytterligare kvalitetssäkra undervisningen, och för att stärka 
elevernas rätt till utbildade lärare, vill vi införa en auktorisation. Lärarutbildningen ska bilda 
basen för den lärarprofession som auktorisationen stärker. För att bli auktoriserad ska läraren 
ha tillägnat sig praktisk yrkeserfarenhet under erfaren handledning. Vissa arbetsuppgifter ska 
endast få utföras av auktoriserade lärare. Denna fråga är för närvarande föremål för en statlig 
utredning. 


