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1. Bakgrund

Efter kursen Att integrera so kände vi att vi ville veta hur man arbetar med so i skolan
idag och nu började vi fundera över samt jämföra hur so-undervisningen varit under
vår praktik. Vi har upplevt att det är stora skillnader i hur lärarna undervisar, från
enormt bra lektioner där eleverna var intresserade av ämnet till ”katastrofala” som
verkligen avskräckte oss och eleverna. Vi har även fått vara med om flera olika
arbetssätt, allt från att läraren endast använder sig av läroboken och medföljande
lärarhandledning till ämnesintegrering med självständigt elevarbete.

Eftersom vi själva ska bli so-lärare önskar vi få chansen att göra ett arbete som vi
kommer att ha nytta av i vår yrkesroll. Vi tror att det kommer att bli en ovärderlig
möjlighet att få prata med lärarna på fältet och utifrån dessa samtal ”plocka
godbitarna” till vår egen framtida undervisning.

2. Syfte

Syftet med det här arbetet är att genom litteraturstudier och en empirisk undersökning
få en inblick i hur lärare undervisar i so idag. Vi vill vidare se vad de nuvarande
styrdokumenten säger om undervisningen i so-ämnena. Dessutom är syftet att utifrån
litteraturstudierna och intervjuerna ta reda på hur vi själva skulle vilja arbeta.

3. Problemformulering

• Vad säger styrdokumenten om so-ämnena?
• Hur arbetar man med so i grundskolan idag?
• Hur vill vi arbeta med so?
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4. Genomförande

I den första delen av arbetet har vi valt att redovisa relevanta delar ur de nuvarande
styrdokumenten och här ger vi även en kortfattad historisk tillbakablick. Därefter följer
en litteraturgenomgång där vi valt att redovisa varje bok för sig för att få en klar och
tydlig struktur. Den börjar med två allmänna böcker och en artikel om ämnet och
fortsätter sedan med fyra specifika ämnesböcker. Vi avslutar litteraturgenomgången
med att beskriva arbetssättet problembaserat lärande, PBL. Anledningen till att vi
särskilt valt att behandla detta är att lärare vi intervjuat och den litteratur vi läst tagit
upp det som ett bra sätt att arbeta med so-ämnena. De anser även att arbetssättet
stämmer väl överens med styrdokumenten. Litteraturen har vi dels valt utifrån
föregående kursers litteraturlistor och dels med hjälp av vår handledare. Den litteratur
vi valt och funnit relevant till vårt arbete är svensk. Detta är medvetet då
undervisningen i so-ämnena skiljer sig mycket åt jämfört med andra länder, till
exempel undervisar man inte i ämnet religion i USA.

Eftersom vårt syfte delvis är att ta reda på hur man arbetar med so i skolan idag ansåg
vi det nödvändigt att göra en empirisk studie. Vår studie är av kvalitativ art. Vi
intervjuade elva lärare med olika inriktningar och stadier, varav en outbildad, på fem
olika skolor. För att få det bästa materialet använde vi oss av djupintervjuer, då den
formen av intervju är flexibel då vi som intervjuare kan gå in på idéer, motiv och
känslor på ett annat sätt än vad som är möjligt vid till exempel en enkätundersökning.
Vi får då även möjlighet att ställa följdfrågor och få svaren mer utvecklade. Förutom
detta kan vi även få information genom att tolka personernas tonfall och kroppsspråk,
vilket inte är möjligt i annat fall.1 Intervjuerna genomfördes i så kallad styrd eller
strukturerad form, det vill säga genom samtal som baserades på våra frågor. Eftersom
vi ställde frågorna satte vi även ramen för samtalet men lät ändå intervjupersonen tala
fritt kring ämnet och samtliga intervjuade lärare fick samma frågor.2

Lärarna valde vi till viss del utefter tidigare kontakter. Dessa arbetar på olika skolor
(stad, landsbygd, invandrartät, profilklasser) för att vi skulle få se störst variation i
undervisningen. För att få en helhetsbild valde vi att intervjua lärare för årskurs 1-9.
Alla lärarna fick frågorna några dagar innan intervjun för att de skulle få tillfälle att
tänka igenom sina svar och att det skulle bli mer givande. Vår ambition var att
intervjua samtliga lärare personligen men på grund av avstånd och lärarnas tidsbrist
fick vi tre skriftliga svar. Vi är medvetna om att det skulle kunna bli en skillnad i
resultaten3 men vi valde att ha öppna frågor som gjorde att det gick att genomföra
intervjuerna skriftligt. Vi hade också en överenskommelse med de tre lärarna att få
återkomma till dem om vi undrade över något eller ville ställa någon följdfråga. De
andra åtta lärarna intervjuade vi på respektive skola.

                                                
1 Bell Judith, (2000), Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.
2 Hartman Jan, (1998), Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur
3 Bell Judith, 2000
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De första fem frågorna är specifikt inriktade på själva so-ämnena medan den sjätte
handlar om hur man arbetar för att skapa ett bra klassrumsklimat. Vi har valt att ta med
den frågan eftersom det man arbetar med då ofta ligger under so-ämnet. Till exempel
såg vi i de lokala kursplanerna på en skola att motverka mobbning ingår i
religionsämnet. Personligen anser vi även att eleverna inte lär sig något i en klass där
de inte känner sig trygga. Frågorna avslutades med en övrig fråga där lärarna gavs
utrymme att berätta om något som vi inte tagit upp i de andra frågorna. Följande frågor
använde vi som underlag till intervjuerna:

1. Hur planeras so-arbetet under läsåret?
2. Hur arbetar du med so?
3. Hur varierar du din so-undervisning?
4. Vilka redovisningsformer använder du dig av?
5. Hur har so-undervisningen och synen på ämnet förändrats under din verksamma

tid?
6. Hur arbetar du för ett bra klassrumsklimat?

Varje intervju varade mellan 60-90 minuter och under dessa antecknade vi båda svaren
som direkt efter intervjun sammanställdes. Vi har valt att presentera intervjuerna med
lärarna var för sig i resultatet då vi anser att det blir mer lättförståeligt, tolkningen av
deras svar redovisas i löpande text. Efter dessa följer en resultatdiskussion där vi
jämför de olika svaren. Arbetet avslutas med en slutdiskussion där vi relaterar
litteraturen till intervjuerna samt diskuterar våra egna åsikter och hur vi skulle vilja
arbeta.
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5. Styrdokument

5.1 Historik

År 1561 kom det för första gången ett dokument som reglerade undervisningen i
Sverige, detta utfärdades av kung Erik XIV. Kyrkan kom senare att ta över ansvaret
för katekesundervisningen och utföra kontroller av kunskaperna. 1723 infördes en
förordning som innebar undervisningsplikt, nu blev det föräldrar och förmyndare som
skulle ansvara för undervisningen.4 År 1842 infördes en folkskolereform som innebar
att undervisningen skulle bedrivas i särskilda lokaler. Trots detta var det mindre än
hälften av alla barn som gick i skolan på heltid.

I och med industrialiseringen ökade kraven på utbildning, vilket gjorde att innehållet
blev mer viktigt. Nu låg det i statens intresse att man utbildade allt fler och år 1919
kom ett statligt styrdokument som skulle se till att alla skolor i Sverige fick ett likadant
innehåll, här blev det viktigt med likformighet.5 År 1962 fick vi den första läroplanen,
Lgr 62, denna kom att få stor betydelse för skolorna runt om i Sverige och i början av
1970-talet kunde man erbjuda eleverna ett större utbud genom att slå ihop kommuner
och göra skolorna större. I och med Lgr 69 delades kursplanerna in i grundkurser och
överkurser. Huvudmomenten behandlades här mer eller mindre ingående och det var
inte meningen att alla elever skulle fördjupa sig i varje moment. Det blev en
förskjutning mot teoretiska ämnen och utrymmet för tillval minskade.

Historiskt sett har skolan varit starkt centralstyrd, förutom läro- och kursplanerna har
staten styrt skolan genom bland annat statsbidragsvillkor, inspektion, lärarutbildning,
examen och provsystem samt kontroller och tidvis även läromedelsproduktion. Även
om skolan under mitten av 1800-talet var starkt styrd av kyrkan hade lärarna formellt
sett frihet att utforma undervisningen som de själva ville. När staten 1919 tog det
första samlade greppet om skolans undervisning kom det en undervisningsplan som
innehöll mål för varje ämne. Detta var den första ansatsen till målstyrning. Under
1900-talet fick kyrkan allt mindre makt medan statens inflytanden ökade i och med det
statliga ekonomiska stödet. Under senare år har den statliga styrningen inom skolan
dock minskat och i stället har kommunerna fått mer ansvar. Det första tecknet på detta
var Lgr 80 då man införde lokala arbetsplaner men det finns fortfarande statlig
styrning för skolan genom skollagen. Sedan den förste januari 1993 får kommunerna
kommunbidrag från staten vilket gör att det är de som bestämmer vilka resurser man
ska lägga på skolan.6

                                                
4 Skola för bildning, SOU 1992:94
5 SOU 1992:94
6 SOU 1992:94
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5.2 Skolans uppgifter

I stort sett har skolans huvuduppgifter i alla styrdokument varit kunskap och färdighet
och fostran. Även om innebörden ha varierat under åren har orden varit de samma. I
den första folkskolan innebar fostran att bli en god kristen medborgare. Efter andra
världskriget blev det övergripande målet i skolan att fostra eleverna till demokratiska
samhällsmedborgare. I Lgr 69 ersattes ordet fostran med utveckling för att sedan
återkomma i Lgr 80. Skolans uppgift är att både överföra kulturarv (värden,
traditioner, språk och kunskaper) från generation till generation och att förbereda
eleverna för att verka och leva i det framtida samhället. Skolans uppgift förändras när
samhället förändras. Förr var skolans roll som förmedlare av fakta unik och viktig men
idag måste skolan lära eleverna att hantera och sovra informationsmängden. Det är lika
viktigt att veta hur det är som att veta hur man kan skaffa sig information och kunna
tolka, bearbeta samt värdera den.

Den nuvarande läroplanen, Lpo-94, är ett nationellt styrdokument som tydligt anger
vad arbetet i skolan ska leda till. Den är målstyrande och innehåller de mål som skolan
ska sträva mot och uppnå. Det står även vilka riktlinjer arbetet i skolan ska följa samt
de värden och normer arbetet ska vila på. Läroplanen ska även ses som ett uppdrag för
kommunerna och skolorna att uppnå de fastställda målen. I läroplanen står kraven som
staten har på skolorna, de krav som elever och föräldrar har rätt att ha gentemot skolan
samt kraven som skolan ställer på eleverna. Här satsar man på ett arbetssätt där eleven
tar ansvar för sitt eget lärande istället för den enbart traditionella
förmedlingspedagogiken och planering, sätta upp mål samt utvärdera dem blir viktigt.

De nationella målen fastställs av riksdag och regering medan kommunerna har
ansvaret för verksamheten. Läro-, kurs- och timplanen är de styrdokument man har i
skolan. Det finns inget tak för strävansmålen eftersom kvaliteten hela tiden ska höjas,
enskilda lärare och skolledare ska kunna bygga upp kunskap och utveckla skolan åt
rätt håll. För att se om eleverna har uppnått målen enligt läroplanen ska en utvärdering
göras under årskurs fem och nio. Om någon eller några elever inte har tillräckliga
kunskaper för att nå upp till målen ligger ansvaret på skolan och kommunen att till
exempel omprioritera resurserna. Det är meningen att varje elev som slutar
grundskolan ska ha de grundläggande kunskaperna inom varje ämne och visar det sig
att någon elev inte har det efter avslutad grundskola är det kommunens ansvar att
utforma ett åtgärdsprogram.

Mål- och resultatstyrning innebär en mer indirekt styrning av skolans verksamhet än
tidigare. Den ska inte styras av regler och föreskrifter och tillsammans med eleverna
ska lärare och skolledare omforma de nationella målen till undervisningsmål och på
det sättet utforma en lokal arbetsplan för sin skola.7

                                                
7 SOU 1992:94
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Hur målen uppfylls ska sedan utvärderas och utvärderingen ska i sin tur visa
beslutsfattarna om vad som behöver förbättras eller var resurser ska sättas in.
Innehållet i den nya läroplanen ska vara övergripande mål och riktlinjer medan kurs-
och timplaner ska vara särskilda dokument. Som anges ovan finns det två slags mål i
Lpo-94, dels strävansmål och de ska undervisningen sträva mot men alla elever
behöver inte nå upp till dessa, dels uppnåendemål, mål som alla ska ha möjlighet och
vara garanterade att nå upp till.8

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan skall
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar

för människor också utanför den närmaste gruppen,
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett

demokratiskt förhållningssätt.9

Läraren skall
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess

konsekvenser för det personliga handlandet,
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling,
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna

gruppen och
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och

regler som en grund för arbetet och för samarbetet.10

Eftersom fostran i skolan ska ske i en demokratisk anda är det viktigt att eleverna ges
tillfälle till medinflytande och uppmuntras till att ta eget ansvar. Med stigande ålder
ska eleverna få möjlighet att arbeta under allt mer friare arbetsformer och lärarens
uppgift blir här att handleda dem så att det leder fram till ett eget lärande istället för att
vara den traditionella kunskapsförmedlaren.

                                                
8 Lpo-94
9 Lpo-94, sid. 24
10 Lpo-94, sid. 24
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5.3 Kursplaner

I kursplanerna uttrycker staten de krav som ställs på skolans undervisning i olika
ämnen. Här anger regeringen vilka mål som undervisningen i varje ämne ska sträva
mot och vilka mål som eleven ska ha uppnått efter det femte och det nionde skolåret.
Mål att sträva mot är vida och ska inte sätta någon gräns för elevens
kunskapsutveckling utan undervisningen ska sträva mot dessa. Mål att uppnå är den
miniminivå av kunskaper som anges för det femte respektive det nionde skolåret. Här
är det viktigt att understryka att de flesta elever kommer och ska komma längre i sitt
lärande. Kursplanerna är utformade för att både klargöra vad eleverna bör lära sig och
även för att lämna stort utrymme för läraren att själv välja stoff och arbetsmetod. De
anger inte organisation, metoder eller arbetssätt men däremot finns det utgångspunkter
för stoffurval som ska göras lokalt.11

Mål att sträva mot:
Skolan skall i undervisning i geografi sträva efter att eleven
• vidgar sina kunskaper om natur och samhälle och sambanden däremellan i olika

delar av världen och därigenom får förståelse för människors levnadsvillkor,
• får insikt i de processer som formar och förändrar naturlandskapet inklusive

människans påverkan på dessa processer och konsekvenserna därav,
• får kunskaper om hur landskapet har förändrats under historiska betingelser och får

insikt om hur landskapet fungerar som resurs,
• utvecklar förmågan att reflektera kring och ta ställning till olika alternativ för

resursfördelning och resursanvändning samt ökar förtrogenheten med ekologiskt
tänkande,

• vidgar sina kunskaper om hur människans olika ekonomiska, tekniska, politiska,
sociala och kulturella aktiviteter länkar samman platser och regioner och kan
reflektera över följderna av sådana samband,

• får kännedom om hur människans föreställningar om världen och om kartbilden
skiljer sig mellan olika tider och kulturer.12

                                                
11 Kursplaner, (1996), Skolverket
12 Kursplaner, sid. 29-30
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Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven
• utveckla kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och

förändringsprocesser,
• tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska händelser, gestalter och epoker

i Sverige, Norden och den övriga världen,
• får ett brett och djupt kunnande om det historiska kulturarvet i ett europeiskt

perspektiv, med utgångspunkt i Sveriges och Nordens historia samt kunskaper om
det historiska arv som människor från andra länder bär med sig,

• förvärvar en grundläggande historiesyn och ett historiemedvetande, som
underlättar förståelsen för händelser och skeenden i nutiden och en beredskap inför
framtiden,

• förstår bakgrunden till och kan se samband mellan och förklara historiska
företeelser och skeenden,

• förstår att historiska företeelser och skeenden kan ses ur olika perspektiv och tolkas
på olika sätt,

• utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg i förståelsen av studierna
inom andra ämnen,

• bli medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och
att en gången tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor,

• förvärvar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika typer av texter
och källor,

• får insikt om den identitet som det historiska arvet ger,
• lär känna olika sätt att framställa historien i bild, musik och litteratur,
• utvecklar förmågan att själv skildra förlopp och händelser i skrift och tal.13

Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven
• reflekterar över, utvecklar och fördjupar sina kunskaper om religiösa, etiska och

existentiella frågor som en grund för ett eget ställningstagande,
• fördjupar sina kunskaper om kristendomen och de övriga stora världsreligionerna

och om religiösa föreställningar från andra religioner i vår egen tid och i historisk
tid samt om icke-religiösa livsåskådningar,

• förstår hur det svenska samhället har påverkats av bibeln och kristen tro,
• fördjupar sin förståelse och respekt för andra människors ställningstaganden i

religiösa och etiska frågor och tar avstånd från att människor utsätts för förtryck för
sin religions eller livsåskådnings skull,

• inser värdet av grundläggande etiska principer och kan reflektera över religiösa
eller andra livsåskådningsmässiga skäl för värden som sanning, rätt och
människovärde.14

                                                
13 Kursplaner, sid. 41-42
14 Kursplaner, sid. 61
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Skolan skall i sin undervisning i samhällskunskap sträva efter att eleven
• vill omfatta och praktisera demokratins värdegrund och förstår hur olika ideologier

och traditioner ger olika sätt att se på samhället,
• känner till och förstår hur det svenska samhället har vuxit fram och är organiserat,

hur män, kvinnor och barn lever, bor och arbetar samt kan jämföra med andra
länder,

• utvecklar goda färdigheter att använda olika kunskapskällor samt kunna
sammanställa, bearbeta och kritiskt granska uppgifter och åsikter om samhället,

• reflekterar över internationella relationer och globala förhållanden såväl ur
ekonomiska, sociala, politiska som kulturella aspekter,

• förstår orsakerna till internationella konflikter samt innebörd och konsekvenser av
fredssträvanden och internationell samverkan på olika områden,

• får insikter om samspelet mellan samhälle och natur i ett utvecklingshistoriskt och
samhälleligt perspektiv samt bli medveten om ekonomiska och politiska aspekter
på miljöfrågor,

• får kunskaper om samhällsförhållanden, rättigheter och skyldigheter samt barns
och ungdomars villkor i samhället,

• utvecklar sin förmåga att argumentera och självständigt uttrycka ståndpunkter och
därmed ges tilltro till den egna förmågan att som medborgare påverka
samhällsutvecklingen.15

                                                
15 Kursplaner, sid. 65
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5.4 Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena

Den gemensamma kursplanetexten utgör tillsammans med kursplanerna för de olika
ämnena en helhet vars delar ska stödja och komplettera varandra. I denna kursplan
behandlas ämnenas gemensamma perspektiv. Texten för varje enskilt
samhällsorienterande ämne är en fördjupning av den gemensamma so-texten utifrån
det enskilda ämnets aspekt och specifika innehåll.16

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena.
Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterade kunskapsområdet sträva
efter att eleven
• undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och i

förfluten tid samt reflekterar över vad dessa kan innebära för framtiden,
• förstår centrala begrepp som gör det möjligt att på ett självständigt sätt söka, bilda

och använda kunskap och samhällsfrågor,
• utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt

förhållningssätt till dessa,
• utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda

demokratiska värden samt bli förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som
medborgare i ett demokratiskt samhälle,

• deltar aktivt i samhällsliv och samhällsutveckling samt tar ansvar för livsmiljön,
• förvärvar insikter om hur såväl naturgivna och materiella förutsättningar som

centrala idéer och livsåskådningar format och formar samhällen,
• utvecklar förståelse av grundläggande existentiella och etiska synsätt och kan

använda sin förståelse vid egna ställningstaganden,
• utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser orsaker

till variation i tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer,
• utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar

och tar avstånd från sådan som innebär förtryck och kränkningar,
• gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter,

oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet,
• utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstagande och

handlingar,
• utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och

använda resurser,
• utvecklar förståelse för hur verksamheter och kulturer avspeglas i och påverkas av

konst, litteratur och musik.17

                                                
16 Gemensam kursplanetext till de samhällsorienterande ämnena
17 Gemensam kursplanetext till de samhällsorienterande ämnena
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6. Litteraturgenomgång

6.1 SO i fokus.

De samhällsorienterande ämnena är svårare men också intressantare att
undervisa i än många andra ämnen. En bra lärare i so-ämnena måste ha grepp
om ett brett kunskapsfält och förmåga att arrangera detta på sätt som inte
återfinns i läroböckerna och knappast heller i traditionen.
Hon/han måste hos eleverna utveckla färdigheter som handlar om att
undersöka, analysera, rapportera och delta i sociala aktiviteter för vilka det
inte finns mycket att stödja sig på. Läraren ska vidare hantera attityder,
fördomar och uppfattningar inom känsliga områden som etnisk tradition,
kontroversiella frågor och religiös och politisk övertygelse.
Dessutom måste läraren brottas med frågor om man vågar utelämna något av
de traditionella kunskapsmomenten. Vilket i så fall?
Till detta kommer svårigheten att utvärdera sitt eget och elevernas arbete.18

Författarna till boken menar att so-ämnena i grundskolan har ett särskilt ansvar över att
eleverna ska utveckla förståelse för samhället och hjälpa eleverna att leva och handla
där. För att lära sig detta hjälper det inte med bara specifika faktakunskaper utan man
måste utveckla begrepp, teorier och modeller för att hjälpa eleverna att öka förståelsen
av samhället och sin egen del i detta. För att nå dit måste de få möjlighet att undersöka,
experimentera, upptäcka och reflektera. En annan viktig del är att låta elevernas tankar,
upplevelser och erfarenheter bli väsentliga delar i so-undervisningen vilket innebär att
man måste planera undervisningen så att eleverna får möjlighet att träna på detta. Det
finns en stor skillnad i syn och inriktning på vad som är det viktigaste skälet till att
undervisa i so-ämnena och varför eleverna ska arbeta med so under hela grundskolan.
De olika uppfattningarna ser till stor del ut så här:

1. Perennerna- det eviga. Dessa tycker att det är viktigt att lära eleverna det som
är oföränderligt och evigt, vårt kulturarv.

2. Det essentiella i de vetenskapliga disciplinerna. Här är det viktigt att eleverna
får lära sig vetenskapens senaste rön. Undervisningen ska vara så riktig och
objektiv som möjligt.

3. Eleven i centrum- progressivismen. Undervisningen ska utgå från elevernas
erfarenheter. Det viktigaste är hur man arbetar, learning by doing. Vetenskapens
metoder och hantverket är förebilder för elevernas sätt att arbeta.

4. Demokratisk konstruktivism. Här är det viktigt att hjälpa eleverna att förstå och
handla i samhället de lever i och val av frågor och elevernas erfarenheter blir
centralt. Undervisningen måste även ta upp samhällets motsättningar.19

                                                
18 Svingby Gunilla, m.fl. (1989), SO i fokus. Stockholm: Utbildningsförlaget, sid. 8
19 Svingby Gunilla, m.fl. 1989
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Dessa traditioner märks på olika sätt i svensk skola och debatt. Historiskt kan man se
hur dessa har ställts mot varandra och att olika skolformer har anslutits mer eller
mindre till respektive uppfattning. I Lgr 80 tolkas de samhällsorienterande ämnena så
att det främst handlar om att utgå från elevernas tankar och att utveckla en kunskap om
demokratisk värdebas för att eleverna kritiskt och kunnigt ska kunna ta del i och
påverka samhället. Detta innebär att Lgr 80 främst utgår från traditionerna eleven i
centrum- progressivismen och demokratisk konstruktivism. Under de tjugofem åren
som vi har haft grundskola i Sverige har so-ämnena genomgått en rad förändringar.
Trots detta så har den gamla undervisningen fortfarande inflytande på den nya, vilket
speciellt märks i läroböckerna. Av de förändringar som syns mest i läroplanerna är vad
ämnena kallas och hur mycket tid det får på schemat. Andra förändringar är vilken
tyngdpunkt som läggs på stoffet och hur fakta och färdigheter balanseras.
Huvudriktningen i förändringarna är att man lägger större vikt på att eleverna ska delta
aktivt i undervisningen och att det ska finnas mer elevinflytande. Man ser även
negativt på ytinlärning av isolerade faktakunskaper. Arbetssättet ska vara
undersökande istället för förmedlande och även lägga vikt på utveckling av förståelse,
begrepp, modeller och mönster.

Utgångspunkten när det gäller inlärning är att den styrs av frågor i en process. Dessa
måste ha betydelse för eleverna och ha samband med deras erfarenheter och
upplevelser. När man reflekterar över sig själv och världen och när man undersöker lär
man sig för då utmanas och fördjupas tidigare kunskaper. Läraren måste hjälpa
eleverna att organisera sin kunskap så att de får en användbar förståelse. Svingby
menar att eleverna visserligen lär sig mer och mer fakta ju längre de går i skolan men
att de fortfarande i de högre klasserna har svårt att se sammanhang och ofta saknar
modeller som kan ge dem helheten. I den här boken argumenterar författarna för att
so-undervisningen framför allt ska ge eleverna generaliserbara modeller och begrepp.
Detta gör att eleverna lättare kan sammanfatta osammanhängande kunskaper och
organisera nya fakta och därmed kunna hantera komplexiteten i omvärlden, eleverna
får även en bättre förståelse för världen.

Med begrepp menar man abstrakta idéer som hjälper till att ge mening och ordning åt
osorterad information och erfarenheter som ofta uttrycks med ett enda ord eller en fras.
Det finns gemensamma begrepp för flera av ämnesområdena inom so. Dessa kan vara
på en mycket generell nivå till exempel frågorna om makt, mening, ursprung,
beroende och förändring. Sedan finns det även mer specifika begrepp som innehåller
aspekter från de generella begreppen. Begreppen inom so är snarare mål än medel och
de flesta är öppna för olika tolkningar vilket gör att det inte finns en enda accepterad
och entydig definition. Eftersom inga människor har exakt lika erfarenheter finns
heller inga identiska begrepp även om termen kan vara densamma för många.20

                                                
20 Svingby Gunilla, m.fl. 1989
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Svingby menar att det är genom att arbeta forskande som man når de två viktigaste
målen för so, att utveckla förståelse för samhället och människorna i detta och att själv
kunna delta på ett effektivt sätt. Utgångspunkten i forskningen är elevernas frågor,
erfarenheter och tankar som uppmuntrar eleverna till systematiska undersökningar.
Detta sätt att undervisa stämmer väl överens med vad man vet i dag om
förutsättningarna för inlärning. Man kan se forskningsprocessen i so som ett antal steg.
Undersökningen kan starta utifrån några situationer: elevernas intresse, vårt samhälle i
dag, något i vår kultur eller en fråga som diskuteras i massmedia. Här är det viktigt att
eleverna själva, i alla årskurser, får vara med och bestämma vad det ska handla om.
För det mesta börjar eleverna forskningen med ett problem/en frågeställning. Här blir
lärarens roll att väcka nyfikenhet genom till exempel AV-material och tidningsurklipp.

När eleverna sedan fått förtrogenhet med ämnet kan de sortera ut frågor som de vill
studera vilket leder till nästa steg, datainsamlingen. Här kommer biblioteksstudier,
enkäter, intervjuer med mera in. Under sorteringsfasen ska eleverna lära sig att sortera,
värdera och organisera informationen. Handlingsplanen kan vara det sista steget och
till exempel handla om att bjuda in andra elever för att dela med sig av sin slutsats.
Man måste uppmana eleverna till att fundera över vad som är relevant,
intressebakgrunden, konsekvensen och balansen när det gäller all ny information. Det
viktigaste är att eleverna får tänka, inte att man gör alla stegen i forskningsprocessen.
Har man en ny grupp som inte arbetat så här förut kan det vara lättare att endast ta
några steg i början. Får eleverna problem under arbetets gång är det viktigt att läraren
hjälper till, men inte genom att servera svaren, utan att ge dem nya frågor om det som
de tycker är svårt. Eleverna bör använda sig av frågor som kräver att de både minns
idéerna och använder dem. Exempel på en sådan fråga är: Påminner denna situation
dig om något du känner till? Öppna frågor som den här gör att det finns olika sorters
svar, eleverna får tänka fritt och frågan blir nivåanpassad. Traditionella frågor som:
Vad heter Japans huvudstad? visar bara vilka fakta eleven minns och det finns oftast
bara ett rätt svar.

En av undervisningsprocessens centrala frågor är hur man lär sig bäst och det är en
fråga som alla lärare någon gång funderar över. Givetvis kan man inte få ett bra svar
här som passar alla elever och situationer. Lendahls menar att man under hela sin
lärartid kommer att fundera över denna fråga och det gör att den kommer att bidra till
lärarens utveckling och professionalism. Efter några år som lärare är det lätt att man
känner uppgivenhet inför alla nya ”grepp” som man hör talas om. Man kan inte följa
alla nyheter som kommer, men samtidigt kan man inte heller arbeta som man alltid har
gjort, som lärare måste man givetvis lyssna och lära av andra. Det viktiga är att man
aldrig tar sig an någon ny undervisningsform utan att ha satt sig in i de bakomliggande
tankarna för denna undervisning. Här är det viktigt att pröva, analysera och utveckla
och att inte oreflekterat ta vissa delar av en redan genomtänkt undervisningsmodell.21

                                                
21 Svingby Gunilla, m.fl. 1989
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Det absolut grundläggande för undervisningen är att känna sina elever, deras
förutsättningar, intressen och behov. Att diskutera innehåll och metod är meningslöst
utan att man har kunskaper om vilka som ska bli föremål för den. Ibland behandlas
eleverna som något enhetligt och konstant fast det egentligen rör sig om individer med
olika intressen och behov. Detta gör att man inte lär på samma sätt och att alla har
olika förutsättningar. Med denna kunskap borde undervisningen ge varje elev
möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt med hjälp av de arbetssätt och
arbetsformer som passar bäst för dem. Men en individualiserad undervisning är inte
det samma som nivågruppering där eleverna arbetar på olika nivåer. Här finns det risk
för att eleverna känner att de tillhör A-, B- eller C-laget på skolan. Exempel på
individualiserad undervisning är när eleverna, utifrån ett tema, själva funderar över
vilka frågor som de vill ha svar på och sedan söker efter det.

Grunden för all inlärning är att den ska kännas meningsfull. Eleven måste uppleva att
kunskaperna går att använda, är nyttiga och roliga att ha. Förutsättningen för detta är
att nya kunskaper knyts till det eleverna redan kan och att undervisningen hänger ihop
med deras verklighet. Detta gör att man inte kan ha samma undervisning i alla skolor
utan läraren måste se vilken verklighet hans/hennes elever har. Det grundläggande för
att lära sig är att man har självförtroende vilket gör att en av de främsta uppgifterna
man har som lärare är att stärka elevernas självkänsla och ge dem trygghet. Det räcker
inte bara med att få höra att man duger, man måste även få uppleva det. Här har valet
av arbetsområde mycket stor betydelse, eleverna märker snart om de tas på allvar och
om läraren låter dem ta ansvar och lyssnar på deras åsikter.

Begreppet integration kommer från ekonomin och betyder sammanföra till en enhet
och handlar både om form och innehåll. Integrationen ska underlätta för eleverna att
förstå sammanhang och att studera relationen mellan olika företeelser. Det finns inga
objektiva sammanhang vilket gör att alla studier blir problemorienterande och oftast
finns i frågor och problemformuleringar. Det finns inte ett enda rätt sammanhang och
svaren blir olika. Arbetar man integrerat krävs det att läraren vågar släppa kontrollen
över att det bara finns ett enda rätt svar. Det krävs också att läraren förstår att studierna
kan starta i helheten utan att eleverna lärt sig alla delarna först. Integrationens poäng är
just att man fokuserar på relationer och sammanhang vilket gör att integrationen syftar
på både relationer mellan olika delar ur omvärlden och mellan detta sammanhang och
sig själv. Finns inte den sista delen blir inte integrationen meningsfull.

Ekbom anser att integrationsundervisningen underlättas om man har långa arbetspass
åt gången. Han har själv haft förmånen att arbeta med samma klass 4x40 minuter,
vilket han upplevde som idealiskt. De arbetade alltid i samma sal som låg i anslutning
till skolbiblioteket och eleverna fick ta rast när de själva kände att de behövde det.
Skolan hade knappt med ekonomiska resurser men det hanterades av so-lärarna genom
att man bara köpte in en klassuppsättning av läroböckerna eftersom de ändå användes
så sällan. Det här gjorde att det blev pengar över till skönlitteratur, fackböcker,
studiebesök, olika arbetsmaterial och redskap.22

                                                
22 Svingby Gunilla, m.fl. 1989
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En variant av integrering är att man har en gemensam nämnare som utgångspunkt till
exempel fred. Denna kan även vara rumslig och då arbetar man med ett speciellt
område och sammanför olika ämnen som förekommer här. Dessa arbeten brukar då
heta det geografiska områdets namn till exempel Nordafrika. Här kan man i geografin
prata om vilka länder och städer som finns i området, men även klimatet, öknen och
beduinerna. I historia kan man prata om ”Palestina konflikten” och i religion om
judendom och islam. Samhällskunskapen får man in genom att man behandlar något
aktuellt från området. Det som saknas när man utgår från en gemensam nämnare är en
fråga/ett problem och det är i problemet som relationerna mellan olika händelser kan
fokuseras och klargöra samband. Inom ämnesområdet internationella frågor är det
vanligt att integrera so-ämnena. Här ryms begrepp som internationalisering,
överlevnadsfrågor och fredsfrågor. Oscarsson menar att det inom detta område först
och främst handlar om att förmedla kunskaper om:

• Relationer mellan i- och u-länder.
• Miljöfrågor och hushållning med begränsade resurser.
• Krig och fred, mänskliga rättigheter.
• Kulturmöten, kulturvariation, invandrar- och flyktingfrågor.
• Sveriges internationella beroende och internationellt samarbete.

Oscarsson tror att de flesta lärare skulle kunna hålla med om denna tolkning men
säger fortsättningsvis att det blivit svårare att fastställa de viktigaste stoffområdena
under senare tid. Han menar att detta grundar sig i de två begrepp som förts in i
debatten –fredsundervisning och överlevnadsfrågor. Ytterligare ett begrepp som tas
upp är interkulturell undervisning. Med det menas att det är något som gäller alla
elever och att det är ett förhållningssätt som ska tillämpas i alla ämnena. Den
interkulturella undervisningen ska prägla all verksamhet på skolan och skapa
förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse i klassen, skolan och
närsamhället. Dessutom ska den starta en process som leder till samhörighet mellan
grupper inom det svenska samhället och mot internationell solidaritet.

När det gäller frågor som berör varför vi ska undervisa om internationella förhållanden
och vad dessa frågor ska innefatta är Lgr 80 mycket tydlig. Som lärare ska man
förmedla kunskaper om internationella förhållanden för att eleverna därmed ska öka
sin tolerans, solidaritet, förståelse för andra, med ansvar mm. Enligt Lgr 80 ska
läraren även förmedla kunskaper om vårt samhälles internationella beroende och
därmed vikten av internationella kontakter och internationellt samarbete. Som lärare
är det viktigt att granska och ta ställning till de motiv för ökad internationalisering som
förs fram och syftet med internationaliseringsundervisningen är att den ska ha en
handlingsinriktning, det vill säga att den inte enbart ska ge kunskaper och attityd
påverkan.23

                                                
23 Svingby Gunilla, m.fl. 1989
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Oscarsson menar att svenska elever är mycket kunniga om internationella förhållanden
men att kunskaper om svält, nöd, lidande och förtryck inte räcker utan man måste även
ge dem möjlighet att handla i konsekvens med sina kunskaper och engagemang. Han
fortsätter med två exempel om hur skolan kan förklara världen och hur undervisningen
kan planeras:

1. Undervisningsmodeller
Det första man kan göra för att få eleverna medvetna är att arbeta med symboler för
verkligheten i u-länderna genom att visa till exempel bilder och film. Sådana
läromedel kan hjälpa eleverna att bli medvetna om förtryck, ofrihet och orättvisor. Här
har Oscarsson valt att hänvisa till Lissner, som kallar detta sätt att skapa medvetenhet
på för ”utmaningen utifrån”. Problemet med detta arbetssätt blir att man inte kommer
att nå flertalet elever eftersom de flesta inte har denna mognad och han menar att för
dessa är medvetandegörande genom den ”lokala utmaningen” en bättre metod. Den
innebär att undervisningen startar i den mera konkreta närmiljön och inte i tredje
världen och han ger fem infallsvinklar på ”den lokala utmaningen” (se nedan). Båda
metoderna behövs i en medvetandegörande pedagogik och ska inte konkurrera med
varandra.

1. Den yrkesmässiga. Eleverna får undersöka hur en arbetsplats är kopplad till
omvärlden. En infallsvinkel kan vara att eleverna undersöker föräldrarnas
arbetsplatser och på så sätt finner samband och beroenden bakåt och framåt i
tiden men också i nutid.

2. Den lokalgeografiska. Här blir utgångsfrågorna: Finns u-länderna i vår
kommun? Var finns i så fall kontakterna? Vem vinner och förlorar på dessa
kontakter? Det centrala blir här kommunens relationer till u-länderna.

3. Den personhistoriska. Genom att använda skönlitteraturen kan man hitta texter
som ger inlevelse och engagemang. Som exempel anges Utvandrarna,
Invandrarna och Nybyggarna av Moberg.

4. Den konsumtionspolitiska. Här är utgångspunkten en bestämd vara till exempel
en importvara från tredje världen. En annan infallsvinkel kan vara förhållanden
på en svensk arbetsplats som använder råvaror från u-länder.

5. Parallellupplevelsen. Detta innebär att man gör kopplingar till elevernas egna
upplevelser av till exempel maktlöshet och ofrihet för att ge eleverna inlevelse i
fattiga människors liv i ett u-land.24
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2. Perspektiv
Här relaterar Oscarsson till fredsforskaren Johan Galtung som anser att förmedla
perspektiv är bland det viktigaste i undervisningen. Genom att eleverna lär sig att hur
människor i andra länder ser på omvärlden utifrån sina utgångspunkter får de insikter
om världspolitiska relationer och konflikter.

1. Våra gemensamma behov. När elever fritt får associera kring ordet u-land
förknippar de allra flesta ordet med bristsymtom men läraren måste visa att det
även finns icke-materiella behov. Beträffande behovstillfredsställelsen av dessa
icke-materiella behov ligger vi kanske sämre till än människor i u-länder.

2. Vad kan vi lära av ”dom”? Här visar Oscarsson en matris som kan användas
för att belysa relationer mellan i- och u-land. Utifrån den fortsätter man sedan
att diskutera och föra resonemang för att slutligen kunna visa att det finns rika
länder därför att andra är fattiga.

3. Att låta människor få ett ansikte. Om vi ska lyckas göra det här arbetsområdet
och världen mer begriplig måste läraren förse eleverna med texter där till
exempel makthavare och förtryckare ges ett ansikte. Personernas
levnadshistoria berättas och deras värderingar och strävanden beskrivs konkret.

4. Att ge olika perspektiv. För att eleverna ska få en chans att förstå sammanhang
och mönster i världshändelserna måste läraren ge dem kunskap om olika
perspektiv, det vill säga att öva dem att se med ”andras glasögon”. Man måste
ge en systematisk och sammanhållande kunskap som baseras på de olika
perspektiv på världen som skilda aktörer på den världspolitiska arenan har.

5. Världen har inte råd med Sverige. Ytterligare ett mycket viktigt perspektiv är
att förklara att det är helt omöjligt att tredje världens folk skulle kunna leva på
vår materiella nivå. Som ett exempel anges att om till exempel Kina och Indien
skulle konsumera lika mycket papper som Sverige skulle regnskogarna
försvinna.

6. Våra egna perspektiv och värderingar. En gemensam diskussion och analys av
det arbetsmaterial i form av läroböcker och andra läromedel som eleverna ska
använda vid studierna av u-länderna/andra kulturer. Det ger en bra start på
arbetet och syftet är att ta reda på om materialet är fördomsfullt och/eller
etnocentriskt.25
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6.2 Nya erfarenheter i SO-undervisningen. Exempel från ett klassrum.

Boken inleder med frågan vad det är som gör att en elev tillägnar sig nya kunskaper.
Författaren skiljer mellan olika slag av kunskap dels en formell som är den form av
kunskap som lärs ut i skolan och dels har vi den informella som är intuitiv kunskap,
individens egna föreställningar. För att inlärningen ska bli meningsfull måste ny
kunskap arbetas in i den gamla det vill säga eleven måste få möjlighet att tolka den nya
informationen utifrån den kunskapsbas han själv står på. Inlärningen påverkas av
sammanhanget den sker i och av vilket syfte personen har med sin inlärning.

I Lpo-94 talar man om olika former i vilka kunskap kan förekomma och man skiljer
mellan fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Jämfört med Lgr 80 förväntas
eleverna i den nya läroplanen, Lpo-94, reflektera, analysera, tolka, granska, motivera,
argumentera och dra slutsatser i långt större utsträckning. Den nya kunskapen lagras
inte ovanpå gammal utan omformas och eleven försöker förklara och reda ut det nya
för sig själv. Kunskapen måste byggas upp på nytt för att eleven ska kunna förstå hur
det hänger ihop när de nya bitarna läggs ihop och han måste även känna att han har
nytta av den. Oavsett hur man väljer att betrakta lärandet så spelar språket en viktig
roll under hela lärprocessen. I det informella samtalet och det informella skrivandet
kan eleven komma åt sina medvetna och omedvetna föreställningar. När eleven skriver
kan han se sina tankar, fundera över dem och komma in på nya tankebanor. Det som
eleverna formulerar hjälper även läraren att få en möjlighet att se in i deras
föreställningsvärld och det blir på så sätt lättare att utgå från varje enskild elevs behov,
förutsättningar och erfarenheter det vill säga följa riktlinjerna i styrdokumenten.

Som hjälp för att eleven ska bli medveten om sin informella kunskap kan man i
undervisningen använda sig av loggböcker. Det som skrivs i loggböckerna kan
betraktas som ett förarbete eller ett första utkast, eleven ska bli medveten om sådant
han känner till men inte tänkt på. Det är viktigt att kontinuerligt förklara för eleverna
varför man använder sig av detta skrivande och om det ska kännas meningsfullt för
eleverna måste lärare ta del i det de skriver och sedan ge respons. Det är viktigt att
eleverna förstår att läraren är intresserad av deras tankar och att de känner att de kan
påverka undervisningen. Det är inte alltid nödvändigt att svara skriftligt i
loggböckerna, en del frågor som kommer upp kan läraren i stället välja att ta upp i
helklass och det viktiga är att eleverna förstår att läraren verkligen läser det de skrivit.
Man kan använda loggboken på olika sätt under en lektion. Väljer man att använda
den i början av en lektion blir frågorna som eleverna ska skriva svar på en slags
repetition av föregående lektion: Vad minns du av vår förra historielektion? Vad tror
du att den här lektionen kommer att handla om? Väljer man istället att använda den
mot slutet: Vad har du lärt dig den här lektionen? Vad vill du fråga om? Skrivtiden är
mycket kort och det brukar leda till koncentration. Författaren anser att det är viktigt
att läraren skriver i sin loggbok samtidigt som eleverna skriver i sina, det har en positiv
inverkan på klassrumsklimatet.26

                                                
26 Jörgel Löfström Carin, (1995), Nya erfarenheter i SO-undervisningen. Exempel från ett klassrum. Stockholm:
Bonnier Utbildning AB
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Författaren skriver om hur det gick till när hon tillsammans med en ny klass skulle
prata om hur de skulle lägga upp terminens arbete. Hur eleverna ville arbeta framgick
mycket tydligt: Du säger vad vi ska göra. Ge oss ett papper med frågor så letar vi upp
svaren. Och så vill vi göra häften.27 Hon valde istället att visa några utdrag ur
nyheterna från kvällen innan och bad dem tänka efter om detta berörde ämnet
samhällskunskap. Med tiden brukar eleverna förknippa sådant de ser på TV med vad
de lärt sig i skolan. Syftet var att få dem att förstå att hon ville höra deras åsikter och
inte att svara rätt. Efter diskussionen fick eleverna tillfälle att prata med varandra om
vad de helst ville läsa om och de skrev ner sina önskemål och motiverade dem. Utifrån
elevernas och hennes synpunkter planerade de sedan gemensamt kursen. När man ska
starta ett nytt kapitel brukar det vara bra om eleverna fritt får associera kring ett visst
ord eller uttryck som läraren skriver på tavlan. Att utgå från läroboken brukar inte
väcka något större intresse hos eleverna men genom att fritt associera kring ett visst
ord inför ett nytt område riktas elevernas uppmärksamhet mot det som ska läsas.

När det gäller läxor inom so-ämnena är en av de vanligaste formerna att läsa på ett
textavsnitt och den här formen av läxa kan ibland uppfattas som en färdighetsträning
av eleverna. De tränar då in vissa ord eller fraser så att de sitter för att vara säkra på att
svara rätt under läxförhöret genom att försöka fundera ut vilka frågor som läraren
kommer att ställa. Detta beteende förstärks om undervisningen bedrivs på ett sådant
sätt att läraren pekar ut vad som är viktigt. För att komma från detta beteende har hon
prövat olika sätt att förmå eleverna att på egen hand fundera över en läxa. En variant är
att de själva får välja ut sådant som de tycker är viktigt ur ett textavsnitt, göra
sammanfattningar eller arbeta muntligt i par. Det viktiga är att de ska upptäcka något
de tycker är intressant, fundera över detta och på så sätt kommer en inre aktivitet
igång. Om eleverna diskuterar läxan parvis kan läraren cirkulera i klassrummet och
eleverna får möjlighet att ställa frågor och om de har gott om tid får de möjlighet att
diskutera i grupper om fyra och sedan jämföra vad de kommit fram till. Oavsett hur
lektionen går tillväga så sammanfattas den av läraren som då även får tillfälle att ta
upp sådant han/hon tycker är viktigt. Författaren är själv noga med att inte alltid följa
samma mönster när hon har genomgång av en ny läxa, eleverna får aldrig passivt
släpas genom en lektion.

Om en elev efter ett genomgånget avsnitt skriver i sin loggbok att: Jag har lärt mig
mycket om Rom eller Jag vill fråga om allt,28 visar det att eleven varit passiv och läst
mekaniskt. För att få eleven mer aktiv och få igång en inre aktivitet kan man försätta
honom i en valsituation där han tvingas välja ut något ur det lästa avsnittet han vill
veta mer om och därefter ta reda på ”svaren” med hjälp av annan litteratur, anteckna
och läsa på det hela som läxa. När de arbetar så här måste alla i klassen skriva upp vad
de valt och även skriva och berätta varför de valt just det stycket. Ytterligare varianter
är att de skriver tre meningar om ett nyckelord ur läxan eller skriver fritt i några
minuter om vad de kommer att tänka på när de ser ordet.29

                                                
27 Jörgel Löfström Carin, 1995, sid. 19
28 Jörgel Löfström Carin, 1995, sid. 29
29 Jörgel Löfström Carin, 1995
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Om någon rubrik i det aktuella avsnittet är formulerad som en fråga kan man utgå från
den och på så sätt låta eleverna skriva in sig i det klassen ska läsa om. Författaren
brukar skriva frågan på tavlan och tillägger att de får fem minuter på att skriva om hur
de skulle vilja svara. Efter att de skrivit sina svar får de läsa i läroboken och se vad den
säger och därefter diskuterar de om skillnader eller likheter mellan elevernas och
lärobokens resonemang. Läroböckernas texter kan vara svåra och då brukar hon ibland
berätta läxan eller läsa den högt medan eleverna följer med i sina böcker och de får
sedan några minuter att med stängda böcker skriva ner hur de uppfattar det. Om hon
återberättar till exempel ett avsnitt ur historieboken skriver hon endast enstaka stödord
på tavlan och förslag på hur eleverna kan börja sin sammanfattning.

När det gäller läxförhör ger författaren lika ofta muntliga som skriftliga. Innan förhöret
brukar eleverna få prata två och två om läxan men de får inte förhöra varandra utan
endast prata om hur de uppfattat olika delar. Skriftliga läxförhör brukar avslutas med
en uppgift där eleverna får tillfälle att visa vad de kan utöver det som redan frågats
efter. Läraren poängsätter inte de här frågorna men tar hänsyn till dem när hon sätter
betyg och hon har upptäckt att eleverna, när de formulerar sig fritt i den sista
uppgiften, har mer kunskap av sammanhangen än vad som framgår i de provfrågor hon
gett dem. Vad som ligger till grund för bedömningar vid redovisningar och förhör är
något de diskuterar både i klassen och enskilt och numera ger hon aldrig prov. En form
av hemuppgift som hon använder sig av relativt ofta är att eleverna får välja ut varsin
tidningsartikel som de ska läsa och sedan skriva minst en halv A4 och berätta varför
han valt den. Här kommer elevernas egna funderingar fram och de behöver inte oroa
sig för att göra fel. På det här sättet upptäcker eleverna att det finns andra vuxna än
bara lärarna som kan ha synpunkter på sådant de arbetar med i skolan och att de i
klassrummet diskuterar sådant som man diskuterar även utanför skolan.

I samband med att Slavenka Drakulics bok Balkan Express kom ut fick eleverna
reportaget Döden i närbild att läsa som läxa. Tanken var att de skulle prata med någon
hemma om texten och sedan skriva ned sina funderingar om vad de anser att
författaren vill ha sagt med den här texten. Vid nästa lektionstillfälle samlades alla
papper in och eleverna fick nya blad och en ny fråga där de skulle tänka tillbaka på
texten de läst. Med utgångspunkt från hur eleverna hade reagerat på texten
diskuterades det sedan i klassen. Bredvidläsningsböcker som tar upp spännande
händelser, intressanta personer och där fängslande detaljer lyfts fram fungerar som ett
bra komplement till läroböckerna i orienteringsämnena. Författaren påpekar dock att
det verkar som om eleverna uppfattar det som störande att behöva svara på frågor när
de läst ett avsnitt. Dessutom motverkas förståelsen om eleven endast inriktar sig på att
leta efter ett korrekt svar, det är då bättre med öppna frågor som innebär att eleverna
måste resonera fram ett eget svar. När eleverna väljer bredvidläsningsböcker själva
måste de skriva ner vilken text de tänker läsa och varför de valt den.30
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När eleverna ska fördjupa sig i ett ämnesområde är det viktigt att de utgår från vad de
redan vet om ämnet för att sedan ta reda på mer utifrån frågor som de har.
Utgångspunkten är att välja något som eleverna finner särskilt intressant ur ämnet som
klassen tidigare har arbetat tillsammans med. Eleverna ska fundera ut vad de vill veta,
formulera det tydligt och sedan ta reda på hur man kan få svar på frågorna som de
ställt. När detta är klart ska så utförliga svar som möjligt arbetas fram och slutligen ska
arbetet redovisas, helst tillsammans med egna kommentarer om arbetet. Det är alltså
inte läraren som ska bestämma frågor och uppgifter men om eleverna behöver hjälp
finns läraren där och kan hjälpa dem att komma i gång. Detta är grundtankar och
principer för hur man kan arbeta med fördjupningsarbete sedan måste man givetvis
anpassa arbetet efter skillnader mellan elever och elevgrupper.

Eftersom eleverna ska förberedas för ett liv utanför skolan är det viktigt att de får se
verkligheten. Ett exempel på detta är när eleverna går ut på prao. I samhällskunskap
låter författaren eleverna arbeta med avsnitten Arbetsmarknad och arbete i läroboken
innan. De läser även tidningsartiklar, som antingen läraren eller eleverna själva tar
med sig, och tittar på aktuella tv-inslag. Eftersom eleverna ofta är oroliga för att
komma till en okänd arbetsplats med obekanta människor är det viktigt att de får
uttrycka sig i tal och skrift innan. Man kan även prata lite allmänt hur man ska
uppträda när man kommer till en ny plats. När eleverna sedan har kommit tillbaka från
praon kan det vara lite motigt för en del att prata om sina upplevelser. De kan vara
irriterade över att vara tillbaka i skolan och andra lärare har säkert redan frågat hur de
har haft det. Då kan det vara bättre att inte ställa för mycket frågor utan istället låta
dem få chansen att bearbeta vad de har varit med om. Eleverna får då själva välja vad
de vill berätta och på vilket sätt de vill göra det, inom en ram som läraren har bestämt,
muntligt eller skriftligt. Först kan till exempel eleverna sitta och prata två och två en
stund om erfarenheterna från praon och sedan får de par som vill kortfattat berätta för
hela klassen vad de diskuterade.

När det kommer besökare utifrån, representanter för institutioner och organisationer,
teatergrupper eller enskilda personer är det bra att ta vara på dessa besök på ett sätt så
att eleverna ser det som en del i undervisningen. Efter ett besök kan man låta eleverna
skriva ner vad de har hört, sett och varit med om. Sedan pratar man tillsammans om
vad man har skrivit och funderar över varandras åsikter. När polisen kommer på besök
för att ge information brukar eleverna förberedas genom att prata igenom syftet med
lektionen och att skriva ner frågor som de vill ha svar på. Under lektionen efter
polisbesöket får de sammanfatta svaren de fått på sina frågor och hur de har uppfattat
informationen de fick. Här är det viktigt att prata med eleverna om deras reaktioner.
Vissa gäster kan göra mycket djupt intryck.31
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Ett exempel på det var när Ferenc Göndör berättade om hur det var att sitta i
koncentrationsläger under andra världskriget. Skolans nior lyssnade på honom i två
timmar tillsammans i aulan och sedan under dagen gick han runt i niornas klassrum
och berättade utifrån frågor som han fick från eleverna. Efteråt fick eleverna skriva ner
sina tankar om vad han hade berättat. En flicka skrev:

Jag blev arg inom mig när han berättade…När han berättade om hur han såg det
och kände det, så kände jag det inom mig… Jag blir vansinnig när jag tänker på all
orättvisa i världen. Man ska inte ha rätt att förfölja och kränka människor för att de
är judar, svarta, kommunister osv.32

Klassen följde upp besöket under lektionerna i svenska och historia, då man läste om
andra världskriget, med att prata om deras reaktioner och att läsa bland annat Göndörs
egen bok A- 6171: ett judiskt levnadsöde.

Ett lätt sätt att få in verkligheten i skolan är att använda sig av tv-program,
tidningsartiklar, tidskrifter och aktuella böcker. Man behöver inte använda sig av hela
artiklar utan det kan vara intressant att jämföra första sidan på olika tidningar och se
hur de behandlar samma nyhet. Här kan man diskutera rubriker, bilder och bildtexter.
Ett annat sätt för att få in verkligheten i klassrummet är att läraren själv ger personliga
och intressanta exempel ur sitt liv. Ett bra och tacksamt sätt är att berätta om sina resor
som kontaktpunkt till ett nytt arbetsområde När man pratar om resor till de vanligaste
turistmålen kan även en del elever bidra med sina erfarenheter. Även invandrarelever
kan tillföra mycket i undervisningen men då krävs det att läraren är lyhörd och ser till
så att eleven inte känner sig pressad eller enbart exotisk. En del av dessa har kvar
kontakterna med sitt tidigare hemland medan andra kanske till och med förnekar sin
”gamla” kultur samtidigt som en del med stolthet berättar om hur människor förtryckts
i hemlandet. Bäst är om någon berättar eller skriver spontant om sitt hemland till
exempel berättade en assyrisk pojke om sina tankar och minnen från tiden innan han
kom till Sverige som sedan sammanställdes till ett häfte som eleverna i klassen fick
läsa.

Trots att det kan vara ganska besvärligt med studiebesök, av praktiska skäl, uppskattas
det och är oftast mycket givande för eleverna. Dessa är viktiga att förbereda och
efterbehandla, hinner man inte med det ena, måste man göra desto mer av det andra.
Som lärare behöver man inte lägga ner så stor möda på att fundera ut frågor och
uppgifter när de ska arbeta med något som de varit med om. Man kan istället,
tillsammans med eleverna, rita en tankekarta över ett studiebesök de har gjort och
sedan gruppvis låta dem prata om varsin tankebubbla. Efter cirka tio minuter kan en i
varje grupp redovisa för resten av klassen vad de har kommit fram till.33
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När niorna läser avsnittet Lag och rätt får de göra ett studiebesök på tingsrätten och
eftersom de har läst om ämnet innan är de väl förberedda. Där blir klasserna indelade i
två grupper och dessa grupper får gå till varsin sessionssal. Efterarbetet blir då att
grupperna får berätta vad de har varit med om för varandra. Klassen brukar också få
chansen att jämföra vad de har varit med om med vad som står i böckerna vilket, som i
sin tur leder till många frågor och kommentarer. Efterbehandlingen börjar dock med
att eleverna får skriva ner sina intryck. Vad har varit uppseendeväckande, vad de fäst
sig vid och om de undrar över något speciellt.

För att aktivera och stimulera eleverna behövs undervisningsmaterial som passar just
dessa elever och läraren. Men vart hittar man det? Självklart i läroböckerna, här finns
fakta, sammanhang och konkreta exempel men det är inte alltid som detta material
räcker till för läromedel blir inaktuella och vid fördjupning krävs ofta mera fakta än
vad som finns där. Ur massmedia kan man få bra material och på nyheterna kan man
hitta mycket om det man arbetar med just då. Ett enkelt ställe att hitta material från är
dagspressen och när man läser den på morgonen kan man sedan ta med sig en artikel
till skolan. Andra exempel är nyutkomna böcker, tidskrifter till broschyrer, häften och
foldrar. Mycket av det som läraren upplever i olika sammanhang är bra att använda i
undervisningen för aldrig är väl eleverna så uppmärksamma som när läraren berättar
något personligt. Här kan man även komplettera det man berättar med att ta med sig
föremål.34

6.3 Ett sätt att undervisa i SO.

Författarna inleder med att säga att det kan vara förvirrande att undervisa i de
samhällsorienterande ämnena. Med det menar de att stoffmängden och
målsättningarna är oändliga och att det enda som är begränsat är tiden. Dessa faktorer
är de största orsakerna till det som benämns som ”snuttifiering” på bredden eller på
djupet. Snuttifiering på bredden betyder att läraren läser kursplaner och kursmål och
försöker ta med allt som räknas upp. För eleverna leder det till att de får minnes- och
imitationskunskaper. Snuttifiering på djupet uppstår när elevaktiviteten blir målet för
undervisningen. Arbetsmomenten blir här färre och det leder till att eleverna istället
gör egna längre inlämningsuppgifter. Dessa båda ytterligheter ställer till problem och
frågan blir vad har eleverna lärt sig och förstått.

Författarna menar att som so-lärare måste man ställa sig frågan vad som är centralt i
undervisningen, fakta, förståelse eller aktivitet. Skulle man fråga lärare idag anser nog
de allra flesta att deras undervisning ska leda till förståelsekunskaper och inte endast
minneskunskaper. Dessa frågor ledde till att en grupp lärare på Särlaskolan i Borås
började utveckla ett arbete för att få fram en fungerande arbetsmodell i so. Modellen
kallade de för Ayla-modellen efter huvudpersonen i boken Grottbjörnens folk som är
skriven av Jean Auel.35
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En av personerna bakom modellen, Sten Båth, definierar so på följande sätt:

SO handlar om mänskliga relationer och effekterna av dessa kopplade till de
förutsättningar – och begränsningar – som omgivningen, exempelvis naturen,
ger. Den variation av sätten att förstå dessa relationer skapar den
övergripande nivån SO.

SO är ett svar på människans försök att göra sig själv – och sig själv i
relation till omvärlden i tid och rum – begriplig.

SO är inte resultatet av integration av de fyra samhällsorienterande ämnena,
utan handlar om nivån över de traditionella ämnena, vilket gör att dessa
ämnen/perspektiv kanske oftast bäst kommer till sin rätt som enskilda inslag.
36

Lärarna på Särlaskolan ville ge eleverna intellektuella verktyg för att kunna se
samband och få en begriplig bild av hur ett samhälle fungerar. Som grund valde de
dessa huvudrubriker: politiskt liv, ekonomiskt liv, socialt liv, tankeliv och natur.
Rubrikerna är övergripande och måste därför brytas ned i underrubriker och mer
konkreta begrepp. Som exempel anger författarna gudar, ritualer och uppfinningar
som underrubriker till tankeliv. Tanken bakom undervisningen är att eleverna ska lära
sig ett modelltänkande. Man startade med att eleverna fick enkla analysmönster att
följa och man inledde med att läsa ett avsnitt ur Grottbjörnens folk. Sedan utvecklade
man det här genom att övergå till samhällsbildningarna i Egyptens flodkultur vidare
till antiken och europeisk medeltid för att slutligen hamna i nutiden. En fråga som
ständigt återkommer är varför och den är inte tidsbunden.

Beroende på vad läraren vill att eleverna ska se utgår man från olika perspektiv.
Modellen får inte styra undervisningen utan ska vara ett hjälpmedel för att nå de
uppsatta målen. Marianne Holmén har arbetat med Ayla-modellen sedan starten och
använder den fortfarande. Hon menar att man som lärare behöver ge eleverna redskap
för få ordning på informationsflödet, bearbetning av den samt koppla den till tidigare
erfarenheter för att se samband och strukturer. Grundidén bygger på att eleven ska
växa som människa, få en positiv framtidstro och ha en nyfiken attityd till omvärlden.
Goda relationer blir en viktig bas för att ett lärande ska uppstå och en
personlighetsutveckling ska ske. Marianne berättar att hon brukar börja med att låta
eleverna diskutera hur de tycker att det ideala samhället ska se ut och vidare pratar de
om problem som finns och som gör att samhället inte ser ut som vi vill. Avslutningsvis
funderar alla över hur man ska kunna lösa problemen. Även sedan arbetet börjat
återkopplar man till de första diskussionerna.37
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Eleverna i årskurs 7 får en ordentlig introduktion av modellen när de läser om de första
samhällena. Under hela högstadietiden använder Marianne modellen fem till sex
gånger i sin helhet men menar att den inte är nödvändig att använda den så alla gånger.
Eleverna är inte tvungna att använda sig av modellen men uppmanas att pröva för att
se om den kan vara till hjälp, det viktigaste är att alla elever finner sin egen väg till
förståelse. Intervjuer med elever som under sin tid på Särlaskolan arbetat med Ayla-
modellen kan delas in i två olika grupper. Den ena kategorin hade användning av
modellen vid fortsatta studier för att kunna urskilja sammanhang och mönster. De
andra ansåg att modellen hjälpt dem att under en längre tid minnas vad de arbetat med.

Författarna menar att elever som tränas i modelltänkande har lättare att uppleva
sammanhang. Flera av de elever som intervjuats sade att de bättre mindes de
arbetsområden där de arbetat efter Ayla–modellen. Det verkar troligt att när man ser
sammanhang inom ett område innebär det att man kommit till insikt, sådan kunskap
blir lättare att minnas och det är sannolikt att elever som arbetar efter modeller eller
begrepp för att söka sammanhang har lättare att återge vad de lärt sig.38

6.4 Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan.

Ämnet religion har under hela 1900-talet haft en central roll i den svenska
skoldebatten, något som Hartman tror dels kan förklaras av den historiska bakgrunden
men även med att undervisningen i detta ämne ställer en rad frågor på sin spets. De
tidiga utbildningssystemen grundades på föräldrarnas undervisningsplikt och i
kyrkolagen från 1686 framgår det att det var föräldrarna som skulle lära barnen att läsa
samt att de skulle lära sig den kristna trons huvudstycken. Att detta följdes
kontrollerade prästerna genom husförhör och folkundervisningsprogrammet som
kyrkan hade var effektivt vilket framgår i husförhörslängderna där folkets kunskaper
och läskunnighet betygssattes.

Som en följd av 1800-talets snabba folkökning och stora folkflyttningar fick kyrkan
minskat inflytande över undervisningen och med förändringarna i samhället började
det även att ställas nya krav på utbildning. I och med 1842 års folkskolestadga övertog
staten en del av undervisningen. Men 1842 års folkskolestadga var endast allmänt
bindande om församlingarna skulle hålla i skola och det var först efter 1882 års
skolstadga som den allmänna skolplikten kom att gälla. Detta medförde att
undervisningssystemet från 1686 fanns parallellt med folkskolesystemet från 1842 till
1882 års skolstadga. Det här innebar att kyrkan under denna tid hade det övergripande
ansvaret för undervisningen. Hartman menar att folkskolan under de första sjuttiofem
åren var en ren religionsskola och att ämnet religion tog upp den största delen av den
effektiva arbetstiden i skolan.39

                                                
38 Moreau Helena, Wretman Steve, 1999
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Olika samhällsförändringar påverkade skolan och kyrkans inflytande kom att kritiseras
från olika håll, dess dominans började avta och skolans sekularisering började. Denna
förändring kom även att påverka skolans religionsundervisning. Fram till 1878 års
normalplan saknades till exempel enhetliga normer för en tidsindelning av skolarbetet
men man kan ändå vara säker på att kristendomsundervisningen dominerade under
dessa första årtionden. Religion har under stor del av folkskolans historia varit ett
huvudämne och det kan vara en orsak till att de förändringar som ämnet genomgått
varit politiskt känsliga och mycket omdebatterade. Hartman pekar på fyra vändpunkter
i denna förändringsprocess: Den första inträffade när läraren och skolan, istället för
hemmet, började ansvara även för religionsämnet. Man började även betrakta religion
som något som tillhörde den privata sfären. I och med den andra vändpunkten
försvann Luthers lilla katekes ur skolan och man fick en icke-konfessionell
undervisning i kristendom. Det vill säga att folkskolans religionsundervisning inte
längre var konfessionellt bunden till Svenska kyrkan. 1962 framfördes krav på
objektivitet i kristendomsundervisningen och detta är den tredje vändpunkten,
religionsundervisningen skulle nu vara allsidig och saklig.

Med 1969 års läroplan kom den fjärde vändpunkten. Den tidigare stoffcentrerade
undervisning skulle utvecklas till att bli mer elevcentrerad. Livsfrågeorientering skulle
spela en stor roll men Hartman menar att den undervisning som föreslås fortfarande är
mycket lik den i Lgr 62 och livsfrågepedagogiken fick inte alls den framträdande roll
som det från början var sagt. Lgr 62 var grundskolans första läroplan och i den skulle
undervisningstraditioner från folkskolan och realskolan som tidigare varit åtskilda slås
samman. Ämnet bytte namn från kristendom till kristendomskunskap och skulle nu
integreras med de övriga so-ämnena. Innehållet i grundskolans kristendomskunskap
låg nära universitets undervisning i religionsvetenskap, lärostoffet stod i centrum och
universitets stoffmängd hade komprimerats för att passa grundskolan. Läroplanen
angav att läraren skulle undervisa om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll,
om kristen tro och etik, om huvuddragen i kristendomens historia och icke-kristna
religioner, men också om de strömningar, som satt de religiösa sanningarnas värde i
fråga.40 Det var även nytt med kravet på objektivitet och detta uppfattades många
gånger som svårt att leva upp till eftersom man inte var helt säker på vad detta krav
innebar i praktiken.

I och med Lgr 69 byter ämnet namn igen, kristendomskunskap blir nu
religionskunskap. Huvuddragen är de samma som i Lgr 62, till exempel finns
objektivitetskravet kvar men med tillägget engagemang och saklighet, läraren fick nu
vara engagerad och påverka eleverna. De tidigare utförliga direktiven om stoffurval
hade en något mindre omfattning i Lgr 69, i och med detta kunde lärarna mer
självständigt lägga upp arbetet och man gick mot en ökad elevcentrering. Det här
gällde dock inte i lika stor utsträckning religionsämnet som för andra ämnen men det
fanns ändå en öppning mot nytt arbetssätt och läraren kunde nu ta upp elevernas egna
livsfrågor, något som kom att bli det mest centrala i ämnet i nästa läroplan.41
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Lgr 80 markerar en övergång från de tidigare läroplanerna och betonar religionernas
och livsåskådningens funktion för den enskilde. I läroplanen är elevcentreringen
mycket tydlig och elevernas livsfrågor utgör utgångspunkten i undervisningen. Ämnet
behåller namnet från Lgr 69 dock med tillägget människans frågor inför livet och
tillvaron; religionskunskap. Traditionellt lärostoff ses allt mer som ett medel i arbetet
med livsfrågorna och lärare och elever har nu större möjlighet att gemensamt planera
undervisningen. Läroplanen anger att man ska utgå från elevernas livsfrågor men
däremot anger den inte mycket om vart man ska sträva.

Det arbete som skett under 1990-talet med läroplanen har lett fram till förändringar i
måldokumentens upplägg. Den nya läroplanen kommer inte vara lika omfattande som
de tidigare och kommer endast att omfatta endast mål och riktlinjer där själva
värdegrunden formuleras. Förutom läroplanen tillkommer särskilda tim- och
kursplaner, som genom strävansmål och uppnåendemål tolkar de övergripande målen.
Enskilda skolor och deras lärare kan i de lokala arbetsplanerna ta ställning till hur
skolarbetet ska bedrivas så att man når upp till målen. Den otydlighet som, enligt
Hartman, fanns i Lgr 80 när det gällde att beskriva religionskunskapen arbetades bort i
det förslag till kursplaner som finns i Skola för bildning.

Som en motpol till elevernas egna livsfrågor inför man begreppet livstolkning i
målskrivningen och på så vis får ämnet en struktur där både utgångspunkten och ett
mål att sträva mot anges. Några månader efter att detta kursplaneförslag presenterats
kom ytterligare en utredning med förslag till kursplaner, SOU 1993:2. För
religionskunskapen innebar det ett helt nytt kursplaneförslag som präglades av ett helt
annat synsätt än i det föregående förslaget. Elevens livstolkningsprocess är inte längre
i fokus utan man säger nu att skolans samhällsuppdrag är att förmedla kunskaper till
den uppväxande generationen. Elevernas reflektioner förutsätter kunskaper och åter är
det religion och livsåskådning som fenomen som ska studeras. Den enskildes
möjlighet att utveckla en egen livsåskådning får inget utrymme i kursplanen.
Författaren menar att förslaget uppvisar flera likheter med Lgr 62 och med
målbeskrivningar som ligger längre tillbaks i tiden än så.

Religionsämnet har ofta varit föremål för läroplansdebatt. Debatten som förts har inte
bara gällt innehållet och lärostoffets gradvisa sekularisering och ökad pluralism utan
de senaste årtiondena har det skett en förskjutning mot det grundläggande
förhållningssättet till stoffet och undervisningen. Hartman tycker sig här kunna urskilja
två skilda läroplanskoder som han benämner för en proklamatorisk- respektive en
dialogisk läroplanskod. Den proklamatoriska läroplanskoden bygger på antaganden att
det finns en god överensstämmelse mellan det läraren lär ut och det eleven lär in samt
att det finns ett nära samband mellan kvantiteten i undervisningen och inlärningseffekt.
42
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Konsekvensen av denna läroplanskod blir att läraren och lärostoffet blir viktigare än
eleven. Mot detta synsätt ställer Hartman en dialogisk läroplanskod. Här fokuseras den
pedagogiska processens på interaktionen mellan läraren och eleven. Inlärningen och
kvaliteten i elevens behållning av undervisningen hamnar i fokus. När det gäller
målskrivningen för religionsundervisning har den under senare år pendlat mellan den
proklamatoriska och den dialogiska läroplanskoden.

Under 1960-talet utfördes en undersökning beträffande det låga elevintresset för
religionsämnet. En trolig förklaring till det låga intresset, som undersökningen gav, var
att undervisningen ägnades åt lärostoff som eleverna inte ansåg vara relevant samtidigt
visades spontant intresse för livsfrågor. Undersökningen som genomfördes samtidigt
som Lgr 69 kom upprepades i samband med att Lgr 80 fick sin utformning och
resultatet, lågt elevintresse, blev det samma. Hartman anser att det är svårt att ha en
uppfattning om orsakerna till det låga elevintresset. Han framför några tänkbara
alternativ till exempel att eleverna visserligen är mycket intresserade av livsfrågor men
tycker att de är privata och inte vill diskutera dem i klassrummet. En annan möjlighet
är att undervisningen inte skett enligt läroplanen och när man började gå allt mer mot
elevcentrering följdes detta inte upp med någon form av fortbildningssatsning.

Enligt Hartmans uppfattning angav Lgr 80 en utgångspunkt för undervisningen men
sade alldeles för lite om vart man skulle gå. Det saknades en tydlig struktur och klara
begrepp, när ämnesområdena beskrevs blev följden att även målen för undervisningen
blev otydliga men i 1992 års förslag till kursplan för religionskunskap verkar
oklarheterna undanröjts. Ett annat problem med religionsundervisningen är att lärarna
känner sig osäkra och då framförallt mot hur de ska förhålla sig till barnen när det
gällde deras livsfrågor. Detta berodde på att de själva inte visste hur de skulle ställa sig
livsfrågor, de kände att de saknade grundläggande kunskaper och en egen medvetenhet
inom detta område och därför kunde barnens frågor kännas hotande. Dessutom är en
del livsfrågor belagda med tabu för många vuxna och som lärare kan man ibland anse
att livsfrågor är föräldrarnas område. En annan osäkerhet rör objektivitetskraven – får
man påverka eleverna? Om läraren ska kunna undervisa utifrån elevernas livsfrågor
krävs kunskaper om barn och om ämnesområdet men många saknar sådana.

En av författarna, Furenhed, menar att när det gäller synen på
religionsundervisningens syfte finns det tydliga skillnader mellan Skola för bildning
(SOU 1992:94) och Kursplaner för grundskolan (SOU 1993:2). I Lgr 80 stod
elevernas livsfrågor i centrum och undervisningen skulle utgå från dessa, i
undervisningen skulle dessutom det traditionella undervisningsstoffet ingå. Dessa
samband, stoffet och elevernas livsfrågor, klargjordes inte i läroplanen, men i Skola
för bildning har man löst detta genom att ändra livsfrågor till livstolkning. Meningen
var att eleverna skulle få tillfälle att bearbeta religioner och livsåskådningar.43
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När Kursplaner för grundskolan kom fanns begreppet livstolkning inte längre kvar
utan den var mer fokuserad på begrepp som reflektera över och ta ställning till och i
den slutliga kursplanen ligger fortfarande tyngdpunkten på lärostoffet, inte på
elevernas livstolkning. Man kan urskilja tre steg i kursplanens uppläggning: a)
Eleverna ska skaffa sig kunskaper om religioner och livsåskådningar; b) De ska
reflektera över vad de lärt sig; c) Kunskaperna och reflektionen ska ligga till grund för
varje elevs eget ställningstagande.44

En viktig utgångspunkt i religionsundervisningen är att den ska hjälpa eleverna att
utveckla en egen livstolkning och utifrån den skapa struktur och mening i livet. Men
om läraren prioriterar elevernas livstolkning kommer det att få konsekvenser när det
gäller val av perspektiv och stoff. Det finns infallsvinklar och fakta som inte är
nödvändiga för att eleven ska kunna bilda en egen livstolkning, men vilka perspektiv
ska då väljas och utifrån vilka utgångspunkter? Furenhed diskuterar fyra möjligheter:

1. Religionernas centrum blir undervisningens centrum och man utgår då från att
religionen handlar om och tar upp samma livsfrågor som eleven gör. Problemet blir då
frågan om vad som är det mest centrala i religionen, svaret är inte självklart och det
finns många olika tolkningar och motsättningar. Vidare tar han upp följande frågor
som lärare måste/ska ta ställning till:

Ska undervisningen behandla religionerna i deras ursprungliga form – om
denna nu låter sig ringas in – eller i någon nutida variant?
Bör tyngdpunkten ligga i religionernas ideologi eller livsmönster?
Bör fundamentalistiska och traditionsbundna, eller liberala och nytolkande
riktningar få exemplifiera religionen?
Bör religionen beskrivas utifrån teologernas reflektioner eller utifrån folkliga
föreställningar?
Är något visst perspektiv särskilt fruktbart för elevernas livstolkning? Är det
mångfalden som är fruktbar?45

2. Läroboken får ofta fungera som utgångspunkt när det gäller val av perspektiv och
stoff och ofta innehåller de en variant av universitetsämnet vilket innebär att det inte är
läroplanen som styr innehållet i religionsundervisningen utan de
religionsvetenskapliga disciplinerna. Som exempel tar han upp läroboken Religion och
liv, avsnittet Bibelns religioner växer fram, vars frågeställning till detta kapitel till viss
del grundar sig på vetenskapliga diskussioner och därför inte passar ihop med
elevernas egna livstolkningar.46
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3. Som en tredje möjlighet tar Furenhed upp att läraren väljer stoff som han anser vara
relevant för elevernas livstolkning. Det går inte att komma ifrån att läraren väljer stoff
men risken är dock att undervisningen blir för subjektiv om det är lärarens och inte
elevernas livsfrågor som behandlas. Mot detta ställer han om de existentiella frågorna
är universella blir lärarens frågor också elevernas.

4. Den fjärde möjligheten är att låta elevernas egna livsfrågor bestämma valet av
perspektiv. Undersökningar som genomförts visar att elevernas intresse för
allmänmänskliga livsfrågor alltid varit stort medan det varit litet för traditionellt
religiösa ämnen. Att utgå från eleverna gör att det blir konkret och känns angeläget för
dem, författaren tror även att om eleverna får möjlighet att fundera över sina livsfrågor
väcker det en nyfikenhet inför liknande frågor inom andra religioner.

Vidare tar han upp och diskuterar några bekymmer som finns med
livsfrågeundervisningen:

a) Livsfrågeundervisning i en kollektiv undervisningssituation. Det gäller för läraren
att skapa ett klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga och där det känns naturligt
att diskutera personliga frågor. Livsfrågor är oftast personliga och det är inte alltid vi
vill diskutera dem offentligt.

b) Kopplingen mellan elevernas funderingar och religionen. I Lgr 80 framkommer det
inte hur denna koppling ska göras det vill säga hur man ska förena samtalen kring
elevernas livsfrågor med den mera traditionella informationen av religionerna. I Skola
för bildning blir själva tolkningsprocessen det som skapar kontakt mellan eleverna och
åskådningarna men den slutgiltiga kursplanen har svårare att finna kopplingar mellan
kunskaper, reflektion och ställningstagande. Furenhed anger att dessa svårigheter
bland annat beror på att en del lärare saknar kunskap och insikt om hur religionerna
beskriver generella livsfrågor medan andra lärare drar sig för att blanda in religion då
eleverna reflekterar över livet.

c) Ett undervisningsperspektiv renodlas. Bilden av religionerna kan bli för ensidig om
undervisningen enbart ska utgå från elevernas livsfrågor. Risken är att det som eleven
inte finner intressant i religionerna försvinner och livsfrågeperspektivet är dessutom
inte tillräckligt för att visa vad det är som skiljer religionerna åt och kan inte heller
förklara fenomen som till exempel religionssplittring. Eftersom det inte går att
beskriva alla religioner ur så många perspektiv som man vill får man som lärare
försöka framställa olika religioner ur olika perspektiv och på så sätt få en så fyllig bild
som möjligt av religion i allmänhet.

d) Slutligen kommer en mycket viktig fråga, speciellt när undervisningen utgår från
elevernas egna livstolkningar; frågan om elevernas förståelse. Är religionernas språk
för svårt med dess olika abstrakta termer och ideologier?47
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Furenhed anser att religionsundervisningen ofta varit antingen alltför trivial och naiv,
eller alltför teoretiskt. Han tror att berättandet är ett mycket viktigt material för
elevernas livstolkning. Det är inte alltid självklart att det är religionens ideologiska
sida som ska framhävas, oftast är detta något som endast intresserar de teoretiskt
begåvade eleverna medan berättelser kan fånga upp flera elever. I religionernas värld
finns ett myller av berättelser och att förmedla dessa ska inte ses som sekunda
undervisning.48

6.5 Undervisa i svensk historia.

För många lärare är läroboken det viktigaste undervisningsmedlet de har och det gör
att det är viktigt att böckerna håller hög klass. Historieboken bör ha ett förord som ska
vända sig till eleverna och bör hålla vad det lovar. Författarna kan till exempel inte
säga att boken innehåller mycket detektivarbete för eleverna och sedan finns det endast
några funderingsfrågor som man lätt kan svara på om man ögnar i genom texten. Om
boken ska följa läroplanen bör man relatera händelser i historien med nutiden till
exempel att man relaterar vår tids tätorters ursprung till medeltidens byar. Eleverna bör
också få veta när/om författaren är osäker på sanningen och att forskare faktiskt har
olika synpunkter på vad som faktiskt har hänt. För att visa eleverna att det finns
oenigheter i vissa händelser kan man i boken presentera båda alternativen i två olika
spalter och ha texten där det råder enighet skrivet över hela sidan:

Vid medeltidens början uppstod byar. Flertalet bönder bosatte sig i sådana. Vi vet inte säkert varför
byarna uppstod:
Kungen ville underlätta                                                             Bönderna ägde en tung plog gemensamt.
skatteindrivning.                                                                             Många oxar behövdes för plöjningen.
Åkrarna var uppdelade i långsmala tegar. En tredjedel av åkern låg ständigt i träda.49

Boken behöver heller inte enbart bestå av bearbetad text utan den kan istället ha några
inledande och avslutande ord. När texten är bearbetad får inte läsaren samma
möjlighet att bilda sin egen uppfattning om vad som har hänt eftersom allt blir
serverat. Det ska också vara lätt att se författarens inställning till historien. Vidare är
viktigt att framställningen inte döljer aktörer och subjekt för det kan ge eleverna en
känsla av att saker bara har hänt och att man ser historien som något anonymt och som
inte gått att påverka. Det är bättre att skriva att bönderna valde sin ålderman själva, än
att skriva att en ålderman var utsedd att leda byalaget. Texten ska inte heller beskrivas
så neutralt som möjligt utan det är bättre att texten gör så att läsaren börjar fundera
över om det var rätt eller fel att göra på ett visst sätt.50
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Beskrivande texter kan lätt bli tunga att läsa med mycket fakta, årtal, krig och andra
händelser tätt efter varandra. Här kan det vara bättre att förklara varför, givetvis kan
man inte göra det med allt, men ibland för att få läsaren att tänka till. Ett exempel kan
vara att förr åt man med fingrarna, varför inte med kniv och gaffel? Det är också
viktigt att eleverna ska kunna identifiera sig med människorna de läser om. Istället för
att skriva ”medeltidsbönderna” kan författaren använda sig av ”våra förfäder”. För att
minska risken för felplaceringar i historien och göra boken mer lättläst bör händelserna
komma i rätt följd, alltså vara kronologiskt uppbyggd. Avslutningsvis bör en bra
historiebok även kunna användas som en uppslagsbok där man lätt kan slå upp viktiga
händelser.

Om man ur minnet kan plocka fram viktiga händelser från till exempel 1800-talet är
man historiskt allmänbildad anser författaren. Men hur får man då sina elever
allmänbildade? Detta är inte alltid så lätt och ett problem är hur många viktiga
händelser de ska lära sig. Författaren bestämde sig för sjutton händelser från 1800-talet
som han hade valt ut genom att subjektivt ta lite från politiken och lite från ekonomin.
Efter att han hade valt ut dessa fick eleverna rita en tidsaxel och sätta in varje händelse
vid rätt årtal på den. Läxan till nästa gång blev att kunna den utantill och att rita
tidsaxeln direkt ur minnet. För att eleverna inte ska glömma bort den är det viktigt att
upprepa läxförhöret kontinuerligt och oförberett. Resultatet blir troligen väldigt
varierande i klassen, en del kommer att minnas alla sjutton händelserna, några kommer
att minnas en del medan de som inte har läst på första gången kommer bara att komma
ihåg någon enstaka händelse.

För en del lärare känns det viktigt att ha en grundkurs om varje epok så att man vet att
alla får kunskaper om det viktigaste som har hänt under perioden. Om man har arbetat
med tidsaxeln under 1800-talet kan man låta eleverna få som läxa att göra en egen
tidsaxel av 1900-talet hemma innan första lektionen om denna tid. Först ska de läsa
igenom texten som hör till tidsepoken och sedan ta fram de tjugo viktigaste
händelserna för att till sist göra en egen tidsaxel. När man sedan träffas i skolan ritar
läraren upp en tidsaxel på tavlan och låter eleverna fylla på den med sina förslag.
Nästa gång klassen träffas har läraren med sig kopior av alla elevernas tidslinjer och
sedan startar man upp grupparbeten. Arbetena går ut på att bearbeta klassens tidslinjer
och enklast gör man det genom att varje grupp gör en ”20 i topp- lista”. Man tar i
grupperna fram de tjugo viktigaste händelserna med hjälp av klassens tidsaxlar.
Lektionen avslutas med att klassen får dessa i läxa till nästa gång. Det är givetvis
viktigt även under denna epok att fortsätta ge läxa på tidsaxeln för 1900-talet på
samma sätt som man gör med 1800-talet.51
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Hur ska man göra för att eleverna ska komma till historielektionen med samma
entusiasm som de har inför till exempel ett biobesök? Det är viktigt att man har lite
morötter i undervisningen som man tar fram då och då. Ett exempel är att ha
frågesport. Först gäller det att få ihop lag som har en laganda så att det skapas en vi
och dom känsla, till exempel att de som bor på samma gata är i samma lag. Sedan
måste laget få ett namn och det kan vara lokalhistoriskt som anknyter till någon
närliggande gammal byggnad. En annan förutsättning för att lyckas med tävlingen är
att den stimulerar till kamp. Man ger alla lag samma fråga och på samma tid ska den
besvaras. Frågan kan då skrivas ner på papper som varje grupp får samtidigt och på
lappen ska svaret och lagets namn också skrivas. Frågesporten bör upprepas någon
gång i månaden och laget får ta med sig sina poäng från föregående tävlingar.
Frågorna måste vara stimulerande och inte vara av samma sort som till ett läxförhör
för då tröttnar eleverna fort. Varje frågelapp ska även ha ett särskilt tema till exempel:

Kläder
Vilken historia förknippas med:
A, trench- coat
B, cardigan
C, manchester

Namn i klassen
Historiska föregångare med elevnamn:
A, Gift med Karl XI ( svar: Ulrika E)
B, Svensk general under 30-åriga kriget, hans förnamn (Lennart)
C, Amerikansk president, hans förnamn (Thomas J)
D, Avsatt kungs efternamn (Gustafsson)
E, Hårdför svensk adelsnamn fr. 1300-talet, förnamnet (Bo J.G)
F, Socialdemokratisk försvarsminister, efternamnet (Andersson)52

Om man vill kan man också tävla mot en parallellklass, alla klasser på skolan och även
gå ut i kommunen och utmana andra skolor att vara med i frågesporten.

När något chockartat händer i samhället som gör att många människor samtidigt
känner oro, rädsla eller sorg måste skolan reagera. Om eleverna samtidigt och av
samma orsak mår dåligt måste skolan hjälpa eleverna att bearbeta sina tankar. Detta
kommer varje lärare, som arbetar under en normal lång period inom skolan, att råka ut
för. Någonting kan ha hänt och det gör att nyheterna tar upp detta dygnet runt och att
man diskuterade det vid frukost bordet under morgonen och eleven märkte att mamma
och pappa var skakade. Under 1900-talet har det inte så sällan hänt saker som gjort att
läraren har fått vara med om detta och ta ställning till vad man bör göra med dessa
”morgonen-efter-situationer”.53
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Exempel på händelser är när svenska militärflygplan blev nerskjutna över Östersjön på
1950-talet. Här undrade eleverna om det skulle bli krig mellan Sverige och Sovjet på
grund av detta. När man på 1970-talet införde bensinransoneringar eftersom Israel och
Egypten låg i krig med varandra var eleverna oroliga över att det skulle bli fattigt och
eländigt när man inte kunde köra bil hur som helst längre. När man går till skolan på
morgonen efter en stor händelse måste man besluta sig för hur/om man ska behandla
ämnet och vad för ansvar jag har som lärare att ta upp ämnet och diskutera det med
klassen.54

6.6 Handbok i Geografi.

Kartan, bilden och verkligheten är de bästa geografiska hjälpmedlen vi har. Dessa kan
man komplettera med litteraturstudier, både tidningar och böcker, och tabeller. Man
kan även komplettera med praktiska övningar genom att använda sig av
vardagsinstrument, till exempel kastrull, kompass, spade, måttband och hammare som
man arbetar med både utomhus och inne i klassrummet.

Det gäller att tidigt öva eleverna på att använda kartor så att de blir förtrogna med
dem, man kan använda dessa dels genom att få information ur och dels för att lägga in
information på. Det är även viktigt att eleverna lär sig att se kartan som ett hjälpmedel
vid andra tillfällen än bara vid geografilektionerna eller när man orienterar på
gymnastiken. Man bör givetvis också använda sig av kartan i andra ämnen än bara i
geografi. Det är till exempel lättare att prata om historiska skeden om man har en karta
framför sig och även inom ämnet religion för att visa de olika religionernas
utbredning. Att vara förtrogen med kartan är viktigt även i direkta vardagssituationer
som när man tittar på nyheterna. Här tas platser upp som eleverna kanske inte har en
aning om var de ligger och den kartan som nyheterna väljer att visa är ofta bara en
begränsad del av området och ger då ingen helhetsbild över platsen.

Det finns elever som tycker att det är väldigt svårt att läsa en karta, de förstår inte hur
de ska leta efter ett område och saknar känsla för riktning, avstånd och
storleksrelationer mellan ytor. Det gör att det är särskilt viktigt att läraren alltid, när
man arbetar med kartan, relaterar de rumsliga begreppen som avstånd, ytor och
djup/höjd. Det här kan underlätta förståelsen över att man kan se verkligheten på
kartan. Övningarna bör man börja med redan på lågstadiet när man beskriver hur
elevernas hem ligger i förhållande till varandra. På mellanstadiet kan man använda sig
av detta när man pratar om hur kristendomen bredde ut sig från Israel eller var Luther
verkade. På högstadiet blir den användbar när man beskriver var och varifrån
invandringen till Sverige under olika perioder har skett.55
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Det är alltså viktigt att använda kartan flitigt både i övningar, att referera till och att
redovisa på för att eleverna ska få ett omvärldsbegrepp. I detta sammanhang blir
namngeografin viktig. När eleverna lär sig namn och belägenhet bygger de upp en bild
av Sverige eller världen som sedan fungerar som bakgrund för att placera in olika
faktorer på. Detta gör att de får en inre kartbild där man hela tiden kan lägga in mer
och mer platser. Det kan vara lättare att minnas platser som man har en personlig
relation till och i klasser med många invandrar elever kan det underlätta för alla om de
berättar om städer och platser i deras hemländer. Det är även lättare att minnas var
platser finns på en karta om man har något att hänga upp dem på. En person kan till
exempel berätta om en resa han gjort i inre Kina och då blir det lättare att minnas
kartbilden. För att underlätta en mycket abstrakt undervisning är det bra att lägga till
praktiska övningar vilket gör att förståelsen underlättas. Dessa kan genomföras både
inomhus och utomhus. Inomhus kan man till exempel bygga modeller av olika
landskap. Utomhus kan man bygga upp en bild av väderförändringar i skolans närhet
och även rita, med hjälp av måttband och kompass, en egen karta över ett
skogsområde.

Genom att eleverna får arbeta med olika slags kartor lär de sig att känna igen dem. Här
gäller det att de förstår vilken slags information man kan få ut av olika sorters kartor
och hur man kan kombinera olika för att få ut den information man söker. Man kan
samla ihop så många olika kartor som möjligt till exempel ekonomisk-, topografisk-,
geologisk- och orienteringskarta samt översiktskartor. Sedan får eleverna en tabell där
de ska fylla i vilken information de kan finna på vardera karta.

När man studerar ett område är det viktigt att klimatet ingår, vilka processer som
påverkar vädret i regionen och vilken effekt det får på klimatet. Lektionen bör utgå
från relevanta kartor som är fysiska och visar höjdförhållanden, nederbördskartor,
temperaturkartor och kartor som visar lufttryck och vindförhållanden. Dessa kan man
hitta i en bra atlas. Man bör först ge en global bild över klimatet och vidare arbeta med
de olika klimat typerna för att till sist gå in på detaljnivå när det gäller speciella
områden. I samband med lektionerna kan det även vara lämpligt att ägna sig åt globala
klimatförändringar. Då får eleverna, på egen hand, söka svar på frågor i tidningar och
annan litteratur, de frågor de ska söka svar på bör behandla växthuseffekten och
ozonskiktet.

Undervisningen om ökenspridningen bör bedrivas integrerat eftersom de
bakomliggande orsakerna är såväl geografiska, samhällsvetenskapliga, historiska som
religionsvetenskapliga. Här kan undervisningen bedrivas i form av grupparbeten där
eleverna med hjälp av bakgrundsmaterial får belysa olika orsaker till och effekterna av
ökenspridningen. Man kan även låta problemet runt ökenspridningen utgöra ett tema
som berör förändringar i människans levnadsvillkor. Denna undervisning bör börja
med en lektion där läraren informerar om förutsättningarna för jordförstöring och här
bör man även få med så många aspekter som möjligt. Uppgifterna kan vara utifrån
ämnesområdena: klimatet, befolkning, samhällsstruktur-traditioner, historik,
värderingar-religion och aktuella exempel.56
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Man bör analysera förutsättningarna för olika sorters odling för att eleverna ska få ett
geografiskt perspektiv på jordbruket. Då måste man visa både de
samhällsvetenskapliga- och naturliga förutsättningarna och vad det är man odlar för att
visa orsak och verkan. Man kan antingen utgå från förutsättningarna, det vill säga
klimat, jordart och jordmån, samhällsekonomi, jordbrukspolitik och tradition. Man kan
även beskriva vilken gröda som är bäst att odla på ett visst område. Det andra sättet är
att genom den färdiga produkten som utgångspunkt identifiera förutsättningarna, till
exempel vilken typ av klimat bör vi ha i regionen där det växer vete.

Ett sätt att arbeta med förutsättningarna för jordbruk i de nordiska länderna är att låta
eleverna, med hjälp av boken, fylla i vilken typ av klimat landet i fråga har och sedan
försöka bestämma vilken typ av jordbruk som bedrivs, vilka produkter som bör odlas
och kanske även om jordbruket är hög- eller låg produktivt. Har man äldre elever kan
klassen även diskutera jordbrukspolitikens betydelse för avkastningen. I samband med
att man läser om jordbruk bör man även behandla skogen. När man ska undervisa om
det bör man börja med att diskutera de naturliga förutsättningarna för skogsbruk,
jämföra de olika skogstyperna och även vad dessa kräver för klimat. I det här avsnittet
bör även skogsindustri och skogsbrukets ekonomi behandlats.

Det är viktigt att ge en historisk tillbakablick på skogsanvändningen och att belysa
skogsbrukets miljöproblem. En bra kontaktpunkt för att fånga elevernas
uppmärksamhet är att ta med sig en gran- eller tallplanta till första lektionen eller att
man tar med sig ett föremål som är gjort att ett visst trädslag. Sen kan man fortsätta
lektionen genom att läraren visar eleverna en karta över de skogstäckta områdena i
Sverige och behandla förutsättningarna för att skogen överhuvudtaget ska växa. Här är
det bra att fortsätta med att se vad det är som gör att barrskog växer på andra ställen än
lövskog. Man fortsätter här med att studera klimat, jordarter och jordmån där skogen
växer.

När man ska behandla skogen globalt måste man först se de naturliga förutsättningarna
som klimat och topografi. Här kan man använda sig av klimat- och topografiska kartor
samt kartor som visar utbredningen av växtgeografiska regioner. Man kan vidare
studera var de stora sammanhängande barrskogsområdena och regnskogsområdena
finns. Mot bakgrund av klimat och tillgången på skog kan man sedan i klassen försöka
ta reda på vilka länder det är som har stor skogsindustri. Sedan kan man arbeta med
fakta om skogen i vissa länder och titta på hur viktig exporten respektive importen av
skog är. Detta område kan avslutas med att man närmare granskar Sveriges roll i det
globala perspektivet. Hur viktig är egentligen vår skogsexport på världsmarknaden och
vilka är våra värsta konkurrenter?57
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När man ska börja med ämnesområdet transporter och kommunikationer är det bra att
inventera olika transportsätt. Inom det här arbetsområdet bör man även behandla
handeln eftersom den är i så hög grad beroende av kommunikationen. Både
naturgeografiska-, historiska- och ekonomiska faktorer styr kommunikationerna och
det gör att det är viktigt att analysera bakgrunden till att kommunikationsnätet för en
region ser ut som det gör. Lättast är det om man ser på olika regioner/länder beroende
på elevernas ålder. Eftersom det finns en del otydliga begrepp inom detta område är
det viktigt att börja med att förklara dem. Några exempel är vad man menar med
kommunikation ur en geografisk synvinkel, skillnaden mot transport och vad som
menas med infrastruktur och när man använder detta begrepp.

För att göra ämnet konkret för eleverna kan läraren och eleverna tillsammans göra en
lista på vilka olika transportmedel som finns. Detta blir mer levande om man gör det
utifrån exempel: Hur tar sig eleverna till skolan?, Hur kommer kiwifrukten från Nya
Zeeland till affären i Sverige? När listan är klar kan man markera de transportmedel
som används för långväga och vilka som används för kortväga. Sedan kan man
fortsätta med att markera vilka som är snabba och vilka som är långsamma och vad är
anledningen till detta, vilka är moderna uppfinningar och vilka har funnits länge.
Denna inledning gör att eleverna inser hur viktigt det är med ett väl utbyggt
transportnät och att man inte enbart kan förlita sig på en enda transport.

Även i undervisningen om handeln är det viktigt att ge både de samhällsvetenskapliga
och historiska aspekterna på ämnet. Man kan introducera det genom att ge en historisk
tillbakablick och eftersom handeln speglar vår omvärldsuppfattning är det viktigt att
ha kartan tillgänglig. En lämplig inledning kan vara att berätta för eleverna vilken
betydelse handeln har haft och fortfarande har när det gäller kontakter med övriga
världen. Här kan man ta upp hur det kom sig att man började byta varor och tjänster
mellan länder och hur handelskontakterna har vidgas till att bli hela världen. Man kan
även låta eleverna självständigt söka svar på detta genom uppslagsverk, historieböcker
och historiska atlaser. När detta sen ska redovisas är det viktigt att ha med kartor och
rita med pilar de olika handelsvägarna för olika tidsepoker. Här måste det tydligt
framgå att handelsutbytet ökar med tiden och att handelspartners skiftar.

När man arbetar med befolkningen är det av speciellt intresse att man studerar dels den
geografiska fördelningen och orsakerna till denna, dels den åldersmässiga fördelningen
inom olika regioner med bakomliggande orsaker. När man behandlar
befolkningsutvecklingen inom olika delar av världen är det viktigt att se till historiska
förändringar, ekonomi, kultur, religion och samhällsliv. Det är också viktigt att se
helheten över jorden, hur ser det ut i i-länderna respektive u-länderna? Sedan kan man
komma in på hur man ska kunna kontrollera befolkningsökningen och med de äldre
eleverna se hur detta påverkar jordens resurser.58
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För att göra detta överskådligt ska man använda sig av kartor som visar
befolkningsfördelningen på jorden och tabeller som visar landareal och
befolkningssiffror för jordens länder. Vidare kan man med hjälp av detta material se
vilka som är de mest tätbefolkade länderna och var i landet det bor mest folk. När man
har funnit dessa länder blir det en naturlig fortsättning att studera hur
naturförhållandena ser ut här. Bor huvuddelen av jordens befolkning på lågt eller högt
belägna platser på jorden? Hur ser tillgången på vatten ut? Eftersom vatten är
livsviktigt är det av stor betydelse att belysa detta och genom att studera världens
längsta floder kan man få en bild av var människorna har valt att bosätta sig.

Sedan kan man jämföra befolkningskartan med en klimatkarta och en fysisk karta. Hur
ser terräng- och klimat förhållandena ut i de tätbefolkade delarna och hur ser det ut i de
områden där det knappt bor några människor? Eleverna kan här göra en beskrivande
jämförelse. När man arbetar med Sveriges befolkning kan man göra på samma sätt
som exemplet ovan, men man byter världskartan mot Sverige kartan.

Geografi är för många detsamma som den regionala beskrivningen av ett område och
detta är en viktig del av geografin i grundskolan. Man kan säga att det är en integrerad
och sammanhållande länk mellan naturgeografi och kulturgeografi. Med
regionalgeografi menas en analys av tillstånd och utveckling inom en region. Denna
kräver en beskrivning som måste utgå från kartan. En region är avgränsad för ett
bestämt syfte och oftast försöker man att identifiera en region som är homogen för så
många geografiska företeelser som möjligt. Exempel på regioner är Sverige, EU-
länderna och Skandinaviska halvön. Om regionen är ett land bör den
regionalgeografiska beskrivningen innehålla en landskapsbeskrivning som är baserad
på en kartbild. Vidare ska människan och dennes aktivitet i området beskrivas. Den
regionalgeografiska syntesen bygger på olika faktorer och hur dessa samverkar eller
påverkar varandra och omgivningen.59

6.7 Undervisa om samhället. Didaktiska modeller och läraruppfattningar.

Historiskt sett är samhällskunskapsämnet ett relativt ungt skolämne. Utvecklingen har
gått från att ha varit ett ämne avseende medborgarkunskap till att bli ett ämne som ska
hjälpa eleverna att utveckla förmågan att analysera och värdera frågor som berör och
är relevanta för dem själva till exempel samhällsförhållanden.

Skolan är en del av samhället och de båda påverkar varandra. Från att tidigare varit
central- och detaljstyrd har skolan idag en decentraliserad målstyrning. Läroplanerna
är en form av samhällets demokratiskt fattade beslut när det gäller utbildnings- och
undervisningsfrågor. I kursplanerna redogörs för varje ämne; syfte, struktur, karaktär
och mål. De timplaner som finns är bestämda av riksdagen och anger
undervisningstiden för de olika ämnena.60
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För so-ämnenas del uppgår den totala undervisningstiden till 885 klocktimmar för hela
grundskolan. Samhällskunskap är ett så kallat blockämne, sammansatt av stoff och
förklaringsfaktorer från ett flertal akademiska discipliner som till exempel
statskunskap, nationalekonomi och sociologi. Ämnet är mycket omfattande och ibland
uppfattas dess struktur och innehåll som oklar och svårfångad vilket ställer stora krav
på undervisningen i ämnena.

Varje enskild skola ska i sin lokala arbetsplan ange hur målen ska och hur lärare samt
skolledning tillsammans med eleverna ge skolarbetet struktur och innehåll och även
närmare utforma undervisningsmålen. Enligt styrdokumenten ska undervisningen
anpassas efter elevernas behov och förutsättningar och utifrån detta ska läraren välja
det stoff och de undervisningsmetoder som gör att man når upp till målen på bästa sätt.
I kursplanen för samhällskunskap står det att skolan ska hjälpa eleverna att förbereda
sig för att leva och verka i samhället det vill säga att skolan alltså ska ge eleverna
grundläggande demokratiska värden och förutsättningar att orientera sig i en komplex
omvärld.

Enligt den nya kursplanen är kärnan i samhällskunskapsämnet samhällsförhållanden
och samhällsfrågor. Vi ingår alla i olika sociala sammanhang, vi har olika normer,
värderingar, traditioner och kulturer och detta formar våra liv på skilda sätt. Dessa kan
ses ur ett historiskt perspektiv och de förändras över tiden under påverkan av sociala,
ekonomiska, geografiska och kulturella förhållanden. Människornas liv påverkas av
det samhälle de lever i och den samhällsorganisation de ingår i. Kursplanerna
beskriver olika centrala frågor gällande sambanden mellan livsmönster och
samhällsorganisationer och betonar tre viktiga perspektiv på samhällskunskapsämnet:
det historiska, det pluralistiska och det demokratiska fostran perspektivet.

Kärnan i ämnet är förståelse av nutiden som även ska ge möjlighet att bedöma och
påverka framtiden. Ämnets bredd och snabba föränderlighet kräver att läraren försöker
systematisera och strukturera det, eleverna behöver göra egna erfarenheter men det är
även nödvändigt med den systematiserade kunskap de vetenskapliga disciplinerna kan
ge. Målet är att utveckla en så djup och kvalificerad kunskap som möjligt hos eleverna.
Undervisningen i samhällskunskap ska sträva mot att de olika delarna inom ämnet
bildar en helhet och gärna i samverkan med de övriga samhällsorienterade ämnena.
Det är viktigt att tydliggöra ämnets inre sammanhang, det finns annars en risk att både
läraren och eleverna ”drunknar i faktaträsket”. Som lärare bör man sträva mot att ge
eleverna kunskap om relevanta fakta, begrepp, samband, modeller och teorier. Ibland
måste man komplettera detta med en strävan att påverka attityder i fråga om
samverkan, solidaritet och internationell förståelse och ämnet avser även att höja
elevernas handlingsberedskap. Färdighetsträning är viktig i all undervisning och i
samhällskunskap innebär det framförallt att eleverna själva lär sig söka kunskap.61
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Författaren nämner följande studietekniska färdigheter som brukar övas i
samhällskunskap:

• Lästeknik, anteckningsteknik, bok- och bibliotekskunskap, avläsning av tabeller,
diagram, bilder, kartor etc.

• Användning av AV-hjälpmedel, tidningar och tidskrifter samt grupparbetsteknik är
viktig, liksom analyserande läsning, intervjuteknik, muntliga och skriftliga referat,
rapporter, redogörelser samt sammanträdes- och diskussionsteknik.62

När det gäller frågan om inlärning och kunskapssyn i utbildning och undervisning
menar författaren att undervisningen i den svenska skolan fortfarande utgår från ett
traditionellt, kvantitativt kunskapsbegrepp. Ser man till samhällskunskapen skulle det
betyda att läraren förväntar sig att eleverna ska lära sig att räkna upp och memorera
fakta som till exempel riksdagens utskott, budgetpropositionens huvudtitlar och
utrikesministrar inom EU. Ju fler fakta eleven kan lära sig utantill desto duktigare
anses hon/han vara och det här arbetssättet ger sällan eleven någon kvalitativ kunskap.
Istället blir resultatet löst sammanhängande kunskaper som eleven snabbt glömmer
bort och kunskap ses som något som kan återges så grundligt som möjligt. I
samhällskunskapsundervisningen ska eleverna ofta upptäcka, kartlägga, analysera och
diskutera samhällsstrukturer och samhällsfunktioner av skilda slag. De ska även ofta
kritiskt granska olika argument för och emot skilda händelser som till exempel kan
gälla frågan om kärnkraftens avveckling i vårt land eller att en väg ska byggas genom
ett visst område. Boken grundar sig till stor del på en undersökning om hur
grundskollärare uppfattar den egna undervisningen i samhällskunskap. Lärare i de
samhällsorienterandeämnena måste ha goda och aktuella ämneskunskaper och en av
frågorna i författarens undersökning tar upp hur lärarna försöker skapa meningsfulla
inlärningssituationer i ämnet. Författaren har delat in lärarnas svar i tre kategorier:

1. Verklighetsanknytning. Med det menar lärarna att undervisningen ska knyta an
till verkliga och aktuella händelser till exempel genom att använda sig av
massmedia och tidningsartiklar. De har även tagit upp att föräldrar och andra
personer kan komma till skolan och berätta för att öka realismen i arbetet.

2. Elevcentrering. Undervisningen kommer att utgå från elevernas erfarenheter,
engagemang och intresse. Det vill säga att lärarna framförde en ambition att
undervisningen skulle följa elevernas önskemål, tankar och behov av att forma
en åsikt. Det är även viktigt att eleverna lär sig att lyssna till varandras åsikter
och även respekterar dessa.

3. Metodfokusering. Det är läraren som ger förutsättningarna för eleverna när det
gäller arbetssätt och de arbetsformer eleverna väljer att använda sig av. Läraren
skapar nyfikenhet kring ämnet och håller sina egna kunskaper aktuella genom
bland annat fortbildning. Man samtalar om och arbetar med relevant innehåll
och det är även viktigt med variation i ämnet.63

                                                
62 Vernersson Folke, 1999, sid. 66
63 Vernersson Folke, 1999



43

Författaren fortsätter sedan med att det inte finns endast en undervisningsmetod som är
bättre än alla andra utan man kan nå undervisningsmålen utifrån flera olika metoder.
Boken tar bland annat upp ett sätt att tydliggöra samhällvetenskapen och det är genom
modeller. Författaren menar att med hjälp av modeller kan läraren mer eller mindre ge
en förenklade bild av verkligheten och de ska fungera som en länk mellan teori och
praktik.

Blockämnet samhällskunskap är mycket komplext, föränderligt och mångfacetterat
vilket kräver ett omfattande ämnesdidaktiskt arbete av läraren med till exempel
avgränsningar, perspektiv val och innehållsbestämningar. Det blir viktigt att låta olika
perspektiv och infallsvinklar komma fram vid studiet av samhällsfrågor och då främst
politiskt, ekonomiskt och sociologiskt. Modeller är ett ofta använt begrepp inom ämnet
och enligt författaren är den didaktiska poängen med dessa att de till skillnad från
verkligheten går att ”stoppa in i huvudet”, de kan användas för reflektioner och
införlivas med vårt tänkande. Modeller kan vara mer eller mindre emotionellt laddade,
vara bilder eller inre visioner och är nödvändiga för att verkligheten ska kunna göras
till föremål för intellektuell bearbetning. De modeller författaren väljer att presentera
är av tre olika slag:

1. Bildmodellerna. De här modellerna kallas ibland även för ikoniska- eller
skalmodeller och de här ger visuella aspekter av det som ska studeras. Som
exempel anger författaren fotografier, detaljerade teckningar och kartor men
även jordgloben och skalmodeller.

2. Analogmodellerna. De här formen av modeller används när man är intresserad
av analoga, det vill säga likartade eller parallella beteenden.

3. Symbolmodellerna. De här är enligt författaren mycket vanliga i
samhällsvetenskapliga sammanhang och formuleras med hjälp av symboler som
representerar verkliga förhållanden. Den här formen av modell delas i sin tur in
i tre modeller; verbala, schematiska och matematiska.

Modeller kan variera mycket, en del är komplexa medan andra är mycket enkla, de kan
vara deskriptiva och/eller förklarande de kan vidare vara kvalitativa respektive
kvantitativa. Författaren nämner även begreppen makro- och mikromodeller från
nationalekonomin. Det saknas ofta övergripande ämnesmodeller inom det
samhällsvetenskapliga området och de modeller som täcker in det politiska,
ekonomiska och sociologiska ämnesområdet blir oftast mycket abstrakta till sin natur.
För det mesta finns de ämnesövergripande modellerna endast inom respektive
ämnesblock och oftast rör det sig om integrering eller samverkan mellan två eller flera
ämnen. När det gäller samhällskunskap så behöver ämnet ofta stöd av ett eller flera
so-ämnen. Som exempel på detta anger författaren att om man studerar de politiska
och ekonomiska förhållandena i dagens Indien får eleverna en djupare förståelse om
man även blandar in historiska och religionsvetenskapliga perspektiv.64
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Många samhällsfrågor kan med fördel studeras ur såväl historiskt, geografiskt,
religionsvetenskapligt som samhällsvetenskapligt perspektiv. Meningen med
ämnesmässiga modeller är att de ska fungera som redskap för att hjälpa eleverna att få
överblick och förståelse inom respektive skolämne. Ju flera perspektiv som man kan
innefatta i undervisningen om skilda problem och ju djupare man sätter sig in i stoffet
desto större skäl har man att tala om en helhetssyn, en helhetssyn som främst syftar till
elevens inre kognitiva, personligt färgade sammanställning av fakta.65

6.8 Problembaserat lärande. -en introduktion för lärare och lärande.

Problembaserat lärande är ett sätt att lägga upp kurser och ursprungligen är PBL en
speciell studieform. Här står eleverna i centrum och det är deras lärande och
utveckling det handlar om. Detta gör att lärarens uppgift inte blir att undervisa utan att
istället vara handledare vilket gör att eleverna får ta mycket eget ansvar. Författaren
tycker därför att det känns fel att använda orden elev och student när man arbetar med
PBL och har istället valt ordet studerande genomgående i boken. Han gör heller ingen
stor skillnad på att arbeta med PBL som en total filosofi eller att ha det som en
arbetsform, det viktiga är att lärandet sätts i centrum och att man fokuserar arbetet på
den studerande. Man arbetar i grupper bestående av fem till åtta deltagare som
fungerar självständigt, med en lärares tillsyn. Dessa lärare kallas på svenska tutorer
eller grupphandledare. PBL–sammankomsten varar mellan en till en och en halv
timme. Det är vanligt att man träffas två till tre gånger i veckan och på schemat finns
också föreläsningar och tid till att arbeta självständigt med problemet.

PBL är grundad i demokratiska principer och tanken med arbetssättet är att de
studerande ska få ta eget ansvar över sitt lärande. Genom detta ska de studerande få
träning i att söka information på olika håll och genom gruppdiskussionerna lära sig att
respektera andras åsikter, värderingar och kunskaper så att de kan granska påståenden
och texter kritiskt och att vara självkritiska. De ska också få lära sig att de kan påverka
och förändra arbetet i gruppen. För läraren kan detta bli en helt ny lärarroll som kan
vara svår att vänja sig vid, speciellt för dem som innan har byggt undervisningen på att
ge och förhöra läxor. Vill man inte arbeta fullt ut med PBL kan man ha det som en
komplettering till de vanliga lektionerna genom att man har enstaka PBL-övningar på
något som läraren har gått igenom. Samtidigt så arbetar man traditionellt med texter
och läroböcker.

Det centrala i arbetssättet är ett schema som används på gruppträffarna, det vanligaste
är den så kallade sju stegsmetoden eller de sju stegen som den även kallas. Detta är en
slags checklista för varje arbetssituation och denna gör att man kan styra
problemarbetet konstruktivt. Det är viktigt att man följer alla stegen, annars finns det
risk för att man äventyrar arbetet.66
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De sju stegen

1. Gruppen blir bekant med situationen genom att fallet läses högt och sedan begrundas en stund.
Begrepp, uttryck och termer förklaras. Fakta noteras på skrivtavlan i en särskild kolumn.
2. Ett problem avgränsas: något som man tycker är konstigt och som man alltså vill kunna förklara
eller något som är otillfredsställande och som man vill hantera på något sätt.
3. Problemet analyseras genom att hypoteser listas (i brainstorming) för förklaring av det som
förefaller gåtfullt eller av det som är otillfredsställande samtidigt som förslag till åtgärder kommer upp
på tavlan.
4. Det som kommit fram granskas kritiskt och hypoteserna struktureras.
5. Kunskapsbehov formuleras för de studier som ska ta vid och pågå fram till nästa sammankomst.
6. Lärandet sker i olika former och med användning av olika källor.
7. Problemet analyseras på nytt, nu med hjälp av kunskap om strukturer, funktioner, systemeffekter,
orsakspåverkan m.m. som studierna sedan förra sammankomsten lett fram till och om det är något
otillfredsställande föreslås åtgärder för att komma till rätta med det.67

När gruppen träffas ska man sätta sig vid ett bord där det finns en stor skrivtavla på
väggen. Innan man börjar på steg ett är det viktigt, om det är en ny grupp, att alla
presenterar sig, berättar lite om sig själva och vilka fritidsintressen de har. Här är det
även bra att berätta om tidigare utbildningar, särskilt sådant som har anknytning till
arbetet som man kommer att behandla i gruppen. Sedan börjar man på steg ett genom
att någon läser texten de får högt. Anledningen till högläsning är att man märker fler
detaljer i texten då och att alla i gruppen känner sig känner sig delaktiga. Efter att man
har läst artikeln utser man en ordförande, alla i gruppen ska vara både ordförande och
sekreterare och ingen får vara det två gånger förrän alla har varit det. Istället för en
artikel kan man använda sig av en bild eller en videofilm och sedan prata kring den.

Eftersom all ny kunskap bygger på gammal är det viktigt att man inventerar tidigare
kunskaper innan man sätter igång. Här gör man det genom ”brainstorming” det vill
säga man skriver ner allt man kan komma på om ämnet. Efterhand kommer gruppen
fram till vad det är som verkar gåtfullt och problematiskt i texten. Här börjar de även
fundera på vilka kunskaper de saknar för att kunna lösa problemet och kommer
gemensamt fram till hur de ska kunna få dessa till nästa gång de träffas. Bäst är det att
formulera vad de vill veta genom frågor, inte som rubriker, och handledaren hjälper
sedan de studerande att bedöma om frågorna är rimliga och inte kommer att ta för lång
tid att söka svar på. Handledaren ska inte förse dem med kunskap utan se till att de
förvärvar den själva, med egen kraft och styrning. Det är viktigt att denne lyssnar och
ställer frågor som gör att de studerande lär sig strukturera kunskapen och hjälper dem
att begränsa och precisera frågorna. Här ser även tutorna till att de studerande får
lämplig djup och bredd på kunskaperna.68
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Grundtankarna i detta arbetssätt skiljer sig från annan undervisning genom att man i
den traditionella undervisningen läser för att bli förhörd på texten, men när man
arbetar med PBL utgår man från en företeelse som ska väcka nyfikenhet hos eleverna.
Detta problem tas direkt från verkligheten vilket gör att eleverna vill ha förklaringar
eller göra någonting åt det. Här lär sig eleven att förstå begrepp och se sammanhang
för att förstå det som de undrar över. Problemen är oftast så att de studerande ska sätta
sig in i flera ämnen samtidigt eller både teori och praktik. Kursen ska stimulera till
lärande vilket gör att de ska vara delaktiga i kursuppläggningen och genomförandet.
Detta gör att man inte kan definiera kursinnehållet på förhand utan det blir vad de
studerande gör det till genom deras eget lärande. Man har ingen bestämd mall för hur
man ska bedöma vad de har lärt sig vilket gör att de som bedömer måste ha stor
erfarenhet. Precis som i den traditionella undervisningen kan de studerande ha missat
sådant som man måste kunna inom ämnet.

De viktigaste skillnaderna mellan PBL och den traditionella undervisningen är att i den
sistnämnda undervisar man efter kursinnehållet som står i kursplanen och läraren
väljer undervisningsformer. För att visa vad eleverna har lärt sig får de frågor att svara
på utifrån kursinnehållet. Man kan även ha gett eleverna mål som ska nås för
ämnesområdet. I en PBL-kurs anger man i en kursplan vad för slags typ av uppgifter
de ska arbeta och bli förtrogna med. Det här blir ett resultatinriktat lärande som gör att
man kan göra framsteg på olika vägar och med olika grad av skicklighet och
fördjupning. Arbetet ligger i att få ökad kompetens om ämnesområdet genom att söka
vetande, ta till sig det för att sedan bearbeta ämnet. De studerande väljer själva
innehållet i sitt lärande och på vilket sätt de vill arbeta.

Historiskt sett har kunskap varit något fast och givet men nuförtiden har vi en snabb
utveckling när de gäller de flesta ämnen och en kunskapsexplosion. Nya tekniker och
nytt vetande kommer ständigt fram och detta har präglat skolan och högskolan. I dag
behöver ungdomar lära sig att hitta information, sortera den, se vad de kan använda
och se om den kunskap de redan har kan hjälpa dem att förstå. Läraren behöver därför
tänka om när denne lägger upp PBL-kurser.

Nu ska inte alla elever kämpa för att klara alla avsnitt i läroboken för att sedan få betyg
beroende hur mycket stoff de kan från boken. Istället ska de lära sig att med hjälp av
bland annat läroboken söka efter information utifrån fallet. Detta är viktigt att både
eleverna och läraren har förstått.69
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7. Resultat

7.1 Intervjuer

Lärare 1

Lärare nummer ett arbetar på samma skola som lärare nummer tre och sex. Hon är i
femtio årsåldern, utbildad lågstadielärare och har arbetat inom yrket i snart trettio år.
Just nu är hon klassföreståndare i en F-2:a med tjugotvå barn i klassen i en liten
bruksort i södra Sverige. Det finns totalt sextio elever på skolan och de är uppdelade i
en F-2:a, en 3-4:a och en 5-6:a. Läraren har under hela sin verksamma tid arbetat på
mindre skolor i mindre kommuner.

Med so-ämnena arbetar hon tematiskt och oftast är hela klassen med, det är bara vid
lite svårare ämnesområden som sexåringarna är själva men då tar förskoleläraren upp
samma sak fast lite förenklat med dem. Hon har tillsammans med de andra lärarna på
skolan bestämt vad de ska läsa när de går i F- 2:an och eftersom klassen är integrerad
använder sig läraren av en två års intervall. Första året läser de hur vi bor, vår föda, vår
kropp, våra kläder och om Jesus liv (Nya Testamentet). Under andra året arbetar de
med djur- och växter i omgivningen, året-tid, rymden, kartan och Gamla Testamentet.
Beroende på när det passar bäst få hon även in undervisning om FN, trafik, helger och
almanackan som återkommer varje år. Hur sedan undervisningen ska utformas
bestämmer läraren beroende på hur klassen är och hur många det är som kan läsa och
skriva. Det är alltid läraren som bestämmer men hon lyssnar på vad de vill genom att
hon hör och märker vad de tycker är roligt och vad som går bra.

För att variera undervisningen brukar läraren använda sig av olika arbetssätt. Eleverna
tycker att det är roligt och lyssnar bäst när hon berättar och samtidigt ritar och skriver
på ett blädderblock eller tavlan. Eleverna brukar även få klippa ut saker ur tidningar
och göra collage om det ämnet de läser. Läroböckerna använder de sällan utan de
arbetar mera med lösblad och gör egna böcker i A5 format. Läraren tycker att det är
viktigt att eleverna ska få arbeta mycket praktiskt, då förstår de lättare, undervisningen
blir mera konkret och de minns vad de har arbetat med. Som exempel brukar de
äta/smaka speciell mat som hör till det ämnesområde de läser och så brukar de även
tillverka saker. När de läste om hur man bor gjorde de egna hus av skokartonger med
möbler till och de har även gjort byar tillsammans. Hon försöker även använda sig av
föräldrar i undervisningen om de har ett yrke eller intresse som passar ihop med det de
läser.

Hon pratar mycket med eleverna om aktuella händelser på samlingen, mest sådant som
rör deras värld till exempel när Astrid Lindgren dog eller om det har fötts något djur i
Kolmårdens djurpark. De pratar aldrig om krig men när terrordåden i New York
inträffade kom barnen själva in på det och då pratade klassen en stund om vad som ägt
rum.
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När eleverna ska redovisa vad de har lärt sig brukar de ibland redovisa muntligt för
klasskamraterna men oftast har de en utställning över vad de har gjort och när de hade
byggt husen bjöd de in 3-4:an, 5-6:an och dagiset och sedan satte de upp modellerna
på klassrumsväggen. När de läste om dinosaurier avslutade de ämnet med att bjuda in
dagiset på ”dinosauriefest”. Då ritade de fotavtryck från olika dinosaurier på
skolgården, bjöd på illgrön tårta och drack monster läsk. De avslutade festen med att
visa dinosaurie modeller som de hade gjort.

Personligen anser läraren att hennes syn på ämnet har förändrats genom att hon mer
och mer inser hur viktigt det är för eleverna att göra en slutprodukt så att de ser att det
blir någonting konkret av deras kunskaper. Förr läste hennes elever mest i
läroböckerna. För att skapa ett bra klassrumsklimat tycker hon att det är enormt viktigt
att det är lugnt, tryggt och att man har roligt tillsammans. Det är även viktigt att man
kan få säga fel utan att någon skrattar och eleverna uppmuntras till att vara måna om
varandra. När det har varit bråk eller om någon har känt sig utanför försöker hon alltid
reda ut det direkt och prioriterar då detta före undervisningen. För att eleverna ska
våga erkänna när det har gjort något som de inte får eller sagt något dumt till
klasskamraterna anser hon att det är viktigt att man som lärare inte börjar skälla utan
att de får berätta och förklara varför de gjort som de gjort. Om man är lugn som lärare
och visar att man lyssnar på dem vågar de berätta vad de har gjort för fel och då kan
man reda ut saker och de kan be varandra om ursäkt.

Läraren avslutar med att berätta att hon ibland känner att so-ämnena kommer i andra
hand och att hon har dåligt samvete för det. Ämnena svenska och matte prioriteras
högst och är det så att de behöver tid till andra saker tar hon tyvärr nästan alltid den
från tema. När de till exempel arbetade med en Astrid Lindgren musikal tränade de
mycket på den när de egentligen skulle arbeta med tema.

Lärare 2

Den här läraren arbetar på en F-9 skola i ett mindre samhälle utanför en större stad i
södra Sverige. Hon är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i tjugofem år
varav cirka tjugo år på den här skolan. I dag är hon klassföreståndare för en årskurs ett
med tjugosex elever och hon undervisar dem i matematik, svenska, no, so och lite
musik.

I årskurs 1-3, på den skola där hon arbetar, går no- och so-ämnena mycket in i
varandra. I den ettan hon har nu har de arbetat mycket med närmiljön och då
framförallt koncentrerat sig på skolan. Eleverna arbetade i grupper och undersökte
vilka som jobbar i skolan och vad de gör. De fick skriva frågor om det yrke de fått
tilldelat sig och sedan intervjua personen med hjälp av bandspelare. Förutom intervjun
fotograferade de även personerna och arbetsmiljön, arbetena redovisades sedan
muntligt i klassen och sattes upp som väggtidningar. Hela skolan har även haft ett
gemensamt tema, samer, hennes klass arbetade tillsammans med förskoleklassen,
tvåor och treor.
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Under temat fick de hjälp av tre personer från Kulturskolan som är utbildade i musik,
dans, drama och teater. När de arbetade med temat blandades elever från olika klasser
(F-3) och de delades in i sex olika grupper. Alla hade en gemensam start och
avslutning och under dagen arbetade de med språk, film, hantverk, bild, drama, musik
och tillverkade trummor.

När hon ska planera arbetet under terminen utgår hon från de lokala målen och det är
alltid endast lärarna som planerar de stora huvudpunkterna i arbetet. Eleverna får vara
med och bestämma arbetssätt, vad de vill fördjupa sig i och vad de vill forska om. Hon
varierar undervisningen genom olika sätt att arbeta. Ibland har de lärarledda lektioner
med genomgångar av olika slag och där eleverna själva letar böcker att läsa vidare i,
de brukar även hämta fakta och information från Internet. Hon brukar även låta
eleverna arbeta med egen forskning, de ser på filmer och gör studiebesök. För det
mesta brukar de redovisa sina arbeten muntligt i grupper eller individuellt, när de
redovisar arbeten skriftligt brukar de oftast göra böcker eller väggtidningar och ibland
händer det även att de redovisar för andra klasser.

Som hon ser det är den största skillnaden i so-undervisningen att det tidigare var
bestämt vad varje termin skulle innehålla. Idag måste man på ett annat sätt se till de
uppställda målen, vad eleverna ska lära sig och man kan planera tiden på ett annat sätt.
Undervisningen är mer individualiserad och eleverna får själva söka kunskaper.

För att få ett bra klassrumsklimat försöker hon att få alla elever att känna sig trygga i
klassrummet, på raster och med kompisar. Det är viktigt att eleverna känner att de
duger, respekterar varandra och tar hänsyn. Det är även viktigt att ha roligt
tillsammans i klassen och reda ut de eventuella konflikter som uppstår så fort som
möjligt.

Lärare 3

Den tredje läraren som vi har intervjuat är i femtio årsåldern och har arbetat som lärare
i tjugo år. Innan han läste till yrket arbetade han som elektriker. Han är utbildad till
lågstadielärare och nu är han klassföreståndare i en 3-4:a med nitton elever. Läraren
jobbar på samma skola som lärare nummer ett och sex. Här har han jobbat i ett år,
tidigare var han assistent åt en blind pojke och klassföreståndare i årskurs 1-3 på en
stor skola i en större stad. Läraren trivs väldigt bra med att arbeta på en liten skola
eftersom allt blir mer personligt och man får en närmare relation till de andra lärarna
och eleverna.

Varje läsår planerar skolans lärare tillsammans vad respektive klass ska arbeta med. I
undervisningen får inte eleverna vara med och bestämma vad de ska göra men de har
ganska stor möjlighet att påverka utformningen av sitt eget arbete. Just nu arbetar de
med landskapen i Sverige och varje elev arbetar i sin egen takt. Här integrerar han so
med svenska genom att de läser och arbetar mycket med boken Pojken och tigern som
handlar om olika platser i Sverige.
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De arbetar även med kartor och läser i läroboken Vida världen. Om de vill söka efter
mer fakta om sitt landskap finns det andra böcker i klassrummet som de kan använda.
När de arbetar med Sverige brukar han låta eleverna få komma in i undervisningen.
Till exempel har de en nyinflyttad pojke från Dalarna i klassen och han har fått berätta
om hur det är där och en flicka har sin släkt på Gotland och då berättade hon om det.
De hade även med sig bilder och visade ställen på kartan. Nästa läsår ska klassen
arbeta med historia och då kommer de behandla stenåldern, bronsålder, järnåldern och
lite om vikingatiden.

Han skulle vilja variera sin undervisning mycket mer än vad han gör men på grund av
bristen på pengar och att skolan ligger långt från någon stad är detta inte möjligt.
Läraren berättar att han skulle vilja att eleverna hade tillgång till Internet och att det
fanns ett bra bibliotek att gå till. Vidare skulle han vilja göra fler studiebesök och att
eleverna fick mer möjlighet till att ha prao på olika arbetsplatser. För några veckor
sedan fick alla elever på skolan vara ute på en arbetsplats under en dag. Innan pratade
de om olika arbetsplatser och vad de skulle få göra där och när de sedan kom tillbaka
från praon berättade eleverna hur de hade haft det och vad de tyckte om yrket.

Sveriges landskap redovisar eleverna både muntligt och skriftligt. Den skriftliga
redovisningen blir en bok om landskapet de har arbetat med och sen berättar de utifrån
boken för klasskamraterna. Efter den muntliga redovisningen får de andra eleverna
ställa frågor på det han/hon har berättat. Redovisningen avslutas med att eleven får ett
omdöme över hur redovisningen har gått av de övriga i klassen. Här brukar de vara
väldigt snälla mot varandra och ge massor av beröm.

Personligen tycker han att sin egen syn på ämnena har förändrats under de här tjugo
åren som han har jobbat som lärare. Nu tänker han mycket mera på att få in elevernas
vardag och verklighet i undervisningen mot vad han gjorde tidigare. Han anser också
att elevernas närmiljö är viktig att gå igenom grundligt för genom att man börja där får
de lättare att förstå annat sedan.

För att skapa ett bra klassrumsklimat anser han att det är viktigt att man som lärare är
sig själv och inte spelar en roll inför eleverna. Sen är det även viktigt att man lyssnar
på vad eleverna har att säga och att man visar hänsyn och respekt. Om man själv är så
här är det lättare att kräva det av eleverna och att sedan få det tillbaka av dem. Han
avslutar med att säga att det viktigaste i skolan är att lärare och elever har roligt
tillsammans.

Lärare 4

Den här läraren är utbildad SO 4-9 lärare och har arbetat i två och ett halvt år. Hon
arbetar på en F-6 skola i ett mindre samhälle utanför en större stad och är
klassföreståndare i en 4-6:a med tjugotre elever. Läraren har ett tätt samarbete med en
annan lärare som har en likadan klass, de har en del lektioner i varandras klasser och
olika ansvarsområden. Även om hon är utbildad till so-lärare undervisar hon i alla
ämnen.
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Läraren arbetar tematiskt och integrerar de olika so-ämnena både med varandra och
med andra ämnen. De har valt att ha temat koncentrerat till en dag och då arbetar de
nästan bara med det. Läraren tycker att geografi är viktigt så de arbetar speciellt med
detta ämne en gång i veckan, fyrorna i fyrtio minuter och femmorna/sexorna i sjuttio
minuter. Då arbetar fyrorna med Sverige och målet för dem är att forska om tre
landskap, ett i Götaland, ett i Svealand och ett i Norrland. Femmorna arbetar med
Europas länder och då ska de forska om fem länder, ett i norra, ett i västra, ett i östra,
ett i södra och ett i de centrala delarna av Europa. Sexorna arbetar med världen och de
ska forska om två länder i varje världsdel.

När de forskar om ett land/landskap är arbetet ganska lika, de målar av kartan och ritar
den i dess ”rätta” färger och sedan sätter de ut de största städerna, berg och floder. De
fortsätter med att rita av flaggan och gör sedan en faktaruta. Forskningen avslutas med
att de skriver en löpande text utifrån frågor som de har fått av läraren. De arbetar i sin
egen takt och får välja vilket land de vill arbeta med till viss del. När de är klara rättar
och godkänner läraren först arbetet sedan får eleverna redovisa sitt arbete för klassen
framme vid tavlan. De får en kvart på sig att öva innan och i redovisningen ingår det
att visa var landet/landskapet ligger på kartan. Redovisningen avslutas med att eleven
ställer frågor till kompisarna för att se att alla har lyssnat och förstått.

Även när de arbetar med tema anser hon att geografin är viktig för då får eleverna se
samband och får en världsbild. Hon tycker inte att det är för svårt för fyrorna att vara
med även om de läser om länder som ligger väldigt långt från Sverige. Hela
arbetslaget är enigt om att i dagens samhälle är inga avstånd för långa och att länder
långt borta ständigt är aktuella då man hör talas om dem till exempel på nyheterna.
Detta gör det viktigt för alla att veta var de ligger. Varje fredag arbetar de med So-
tolvan och ser på Lilla Aktuellt som följs av en diskussion i klassen.

Lärarlaget har bestämt vilka teman de ska läsa och i vilken ordning de ska läsas i en tre
års intervall. Detta gör att det är olika för olika årskurser när de får läsa ämnet och alla
får inte läsa alla händelser i kronologisk ordning men alla får höra allting och de
använder sig av tidsaxlar för att underlätta förståelsen. Exempel på teman är
Nordamerika, Afrika, Asien samt historiska tidsepoker. För att eleverna inte ska missa
något eller behöva läsa ett ämne flera gånger har so-lärarna på de skolor som tillhör
samma enhet som hon träffats och gjort upp vad de ska läsa i varje stadie. De har alltså
gemensamma kursplaner på enheten från ettan till nian.

Läraren väljer alltid vad de ska läsa och strukturen på arbetet. De börjar med att arbeta
med en grundkurs tillsammans, sedan kan de få möjlighet att välja vad de vill arbeta
med inom vissa gränser. Ska de fördjupa sig i ett ämne får de välja mellan fem olika
områden. Hon anser inte att de är mogna för en större valmöjlighet än så. Läraren
varierar undervisningen genom att arbetet ska bli olika slutprodukter till exempel
väggbonad, bok eller affisch och att de dels arbetar enskilt och dels i grupp. När de
arbetar med grundkursen tycker hon om att berätta och föra dialog med eleverna. Här
brukar hon nästan alltid dra ner kartan och visa var det hon pratar om ligger. Sedan
brukar eleverna få skriva i sin temabok om det hon har berättat.
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Eftersom elevernas läroböcker i so-ämnena är så gamla brukar de nästa aldrig använda
sig av dem, det är endast i geografi de använder böcker då de är nästan nya.
Arbetslaget har funderat på att köpa in nya böcker och hon tror att det skulle underlätta
undervisningen om de hade det. Då kan man ge eleverna läxor i boken och de kan
arbeta självständigt. Framförallt är det nyttigt att de får träna på att läsa, förstå texter
och sedan ta ut viktiga delar ur den.

Ibland får eleverna prov på vad de har läst tematiskt, beroende på vilken årskurs de går
i ska de kunna ett visst antal frågor men de får givetvis svara på flera om de kan. Hon
har ganska ofta med några öppna frågor där eleverna får tänka och där det inte är ett
svar som är rätt. De får även redovisa muntligt ibland och de har även fått prov på sina
böcker som de själva har skrivit. Här poängterar läraren att det är viktigt att man rättar
alla böcker innan de tar hem dem och tränar.

Under hennes verksamma tid har hon förändrats genom att hon är mera öppen för
förslag nu och hon tycker att det blir allt lättare att förändra saker. Hon har även märkt
att det inte går att nå alla och att man måste acceptera detta fast det är tråkigt när man
själv tycker att ett ämne är kul men eleverna är negativa. Läraren märker allt mer att
barn inte är stöpta ur samma form. Hon har även insett hur viktigt det är att man
använder sig av kartor i undervisningen och då inte bara inom geografin utan att man
alltid drar ner den när man pratar om något land eller någon stad. Detta gör att det är
viktigt att kartor och kartböcker är aktuella.

För att skapa ett bra klassrumsklimat börjar de alltid höstterminen med att ha en vecka
med tema Kamratskap. Det är viktigt att göra klart från början att man som lärare inte
tolererar några kommentarer eller andra elakheter. Hon skriver alltid klassrumsregler
tillsammans med eleverna där de går igenom hur de vill arbeta och hur man ska vara
mot varandra. Dessa regler aktualiseras hela tiden och hon påminner om dessa under
hela läsåret. Det är även viktigt att alla som arbetar i klassen står på ”samma grund”.
Om det är vattentäta skott mellan lärarna är det ingen idé att eleverna håller på och
testar gränser.

Under frågan övrigt tar läraren upp hur otroligt mycket so-undervisningen kan variera
beroende på vilken skola man arbetar på och att det till viss del beror på vilket
undervisningsmaterial man har på skolan. Hon anser att kartor och kartböcker är
otroligt viktigt och tycker att det borde alla skolor ha som grundutrustning. Även om
skolan har dåligt med pengar kan man köpa in en klassuppsättning och sedan får hela
skolan dela på böckerna, av erfarenhet vet läraren att det går om alla jämkar lite.

Lärare 5

Den här läraren arbetar på en F-9 skola som ligger i ett invandrartätt område i en större
stad i södra Sverige. Hon är utbildad 1-7 ma/no lärare och är klasslärare i årskurs fem
där hon undervisar i alla ämnen. Klassen, som hon följt från årskurs fyra, har tjugoåtta
elever varav mer än hälften har invandrar bakgrund. Hon tog sin examen 1998 och har
arbetat som lärare i cirka två och ett halvt år, varav två år på den nuvarande skolan.
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De lokala arbetsplanerna som finns på skolan är tio år gamla och ska revideras därför
har hon valt att inte utgå från dessa när hon planerar undervisningen. Hon tittar en del i
Lpo-94 och kursplanerna inför varje arbetsmoment men har valt att följa läroboken
Globens upplägg. Hon arbetar inte direkt utifrån den men följer hur olika arbetsavsnitt
är upplagda och har den som underlag. Det finns ingen mall som hela skolan följer när
det gäller upplägg och i vilken ordning de olika arbetsområdena ska komma. Som
arbetssituationen är i klassen tycker hon att det är omöjligt att planera arbetet för ett
läsår eller en termin på en gång utan har istället valt att endast planera ett arbetsområde
i taget.

När de arbetar med till exempel Europas länder har eleverna något de kallar för
So-häftet. Läraren har delat upp Europa i mindre delar bland annat öst, väst, Balkan
och norr och bestämmer själv hur många länder eleverna ska läsa om i varje område.
Om de läser om östra Europa gör de först en allmän inledning i So-häftet med en karta
över området som eleverna får färglägga utifrån kartboken samt en gemensam text
som hon antingen skrivit själv eller tagit från läroboken. Detta gör de för att alla ska få
en helhet över det område de arbetar med. Nästa uppslag i boken delas upp i spalter,
A4 pappret delas i två, där eleverna skriver om de länder som läraren valt att de ska
arbeta med. Överst i varje spalt ska de ha en karta över landet och under kartan skriver
de sedan fakta om landet, huvudstad, språk, sevärdheter och viktiga varor. De får inte
kopiera av kartan direkt från kartboken utan ritar på frihand och hon arbetar inte med
blindkartor utan tror eleverna lär sig mer av att utgå från kartboken. Hon arbetade på
samma sätt när de arbetade med Sveriges landskap i fyran och tycker det fungerar bra i
den här klassen. För att hitta fakta till länderna använder de läroboken men
kompletterar även med annan litteratur till exempel resekataloger. Efter varje avsnitt
har de prov och utgår då från det de själva gjort och skrivit i So-häftet. Även när de
arbetat med vikingatiden, medeltiden och Gustav Vasa skrev de då gemensamma
texter och de tittade mycket på film. När de skriver texterna kan det ibland vara sådana
som läraren förberett själv och ibland får de stödord eller viktiga meningar från
läroboken som de sedan själva skriver ihop till en text. Om de utifrån filmen ska skriva
en text får alla i klassen säga något ord, mening eller händelse de kommer ihåg, ingen
får säga samma sak som någon annan och med hjälp av stödorden skriver de sedan
texten.

Varje vecka har klassen läsläxa och när de arbetar med något speciellt som till
exempel Gustav Vasa får klassen läsläxa ur läroboken. Det eleverna läser förhörs
senare under veckan och då kollas faktakunskaperna. Läxförhören sparas och eleverna
använder dem för att läsa på till proven. Hon gör alltid proven utifrån läxförhören och
talar om det de ska kunna, det gör att eleverna vet vad som inför ett prov.

För att variera undervisningen använder hon material från många olika håll. Som
exempel nämner hon att Mediacentralen har mycket bra boxar att låna med filmer,
olika böcker och färdiga stenciler. När de läste om vikingatiden lånade de en kista från
Stadsmuseét som innehöll tidsenliga kläder, smycken och vapen som både lärare och
elever kunde prova. Under det här arbetsområdet såg de även mycket filmer om bland
annat Birka och de läste om asatron.
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Hon försöker att integrera så många ämnen som möjligt under ett arbetsområde,
kanske framför allt med svenskan och när de läste om vikingar och asatron hade de
diktamen på exempelvis var dagarna fått sina namn ifrån. När de arbetade med
medeltiden byggde de borgar och gjorde riddarhjälmar. Eleverna tycker att de är
spännande att lyssna på sagor om de olika tidsepokerna och läraren läser högt en
halvtimme varje dag, de böcker hon väljer passar in i de arbetsområden de arbetar
med. Hon försöker även att följa högtiderna och nu till påsk läste de om judendomen
och hade Anne Franks dagbok som högläsningsbok.

När eleverna redovisar sina arbeten sker det för det mesta i grupp. De arbetar ofta i
grupper och läraren tycker kanske att det blivit lite för mycket, nackdelen är att det
alltid finns någon i gruppen som aldrig gör något. Grupparbetena redovisas både
muntligt och skriftligt. När de arbetade med landskapen arbetade de individuellt och
de gjorde häften om ”sitt” landskap. Det egna arbetet plastades in och alla i klassen
fick varandras arbeten kopierade och var och en redovisade det landskap de arbetat
med. På avsnittet om Gustav Vasa hade de inget prov, de hade pratat så mycket om
honom och den tid han levde i att läraren inte tyckte någon redovisning eller prov var
nödvändigt.

Eftersom hon inte arbetat så länge har hon ingen uppfattning om synen på ämnet
förändrats efter att den nuvarande läroplanen införts. Hon tror i och för sig inte att
läroplanerna påverkar undervisningen så mycket, man har en uppfattning om vad som
fungerar och arbetar utifrån det och är inte själv bunden till läroplanen. Samtidigt
berättar hon att föräldrar till elever i klassen är positiva till att eleverna nu får mer
ansvar och att det är friare än tidigare.

När vi frågar om hur hon arbetar med klassrumsklimatet berättar hon att de under de
här två åren jobbat mycket med klassen i mindre grupper. Det är hon som gjort de fem
grupperna och hon har delat på alla kompisar för hon tycker att alla ska lära känna
alla/varandra. Varje grupp ha cirka fem elever och de arbetar mycket med känslor. De
arbetar med övningar från boken Gruppen som grogrund av Gunilla O. Wahlström och
med olika dilemman från häftet Steget 4-6. De pratar en del om hur man ska vara som
kompis och hur de har det hemma. Varje grupp har regler de måste följa. De har
tystnadsplikt som fungerar bra, de pratar inte mellan grupperna om det de pratar om på
träffarna. I gruppen har de en boll som går runt och det är bara den som håller i bollen
som får prata och de måste låta alla få prata till punkt. Det är även viktigt att de är
medvetna om att de får avstå från att svara och att de andra i gruppen accepterar detta.
Ibland träffas alla grupperna och då arbetar man med bland annat tillitsövningar. För
att få arbetsro i klassen har de provat att sitta i olika konstellationer och inför nästa år
ska de sitta själva och de ska få bänkar i stället för att ha bord och lådor. Allt spring för
att hämta saker ur lådorna orsakar irritation och det blir lätt stökigt i klassrummet.
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Lärare 6

Denna lärare är i tjugofem årsåldern och är inte utbildad, men hon har jobbat med barn
innan i andra sammanhang, och blev därför erbjuden hennes nuvarande tjänst. Just nu
är hon klassföreståndare för en 5-6:a på samma skola som lärare ett och tre. I hennes
klass går det arton elever. Läraren har arbetat i klassen i ett år men ska inte arbeta kvar
i höst för då får klassen en behörig lärare istället. Hon funderar på att läsa till lärare
eftersom hon har trivts väldigt bra.

Då hon anställdes precis innan terminen började har hon inte fått chansen att planera
so-arbetet för ett helt läsår utan har i stället fått bestämma vart efter. I so har klassen
mest arbetat med geografi och då har de behandlat Europas länder. De arbetar
självständigt i sin egen takt genom att varje elev väljer ett land och skriver om detta.
Eleverna börjar med att rita av landet och flaggan, sen skriver de ner lite fakta och om
det är något annat som är speciellt intressant för landet. De måste skriva om två städer,
en växt och ett djur. De svaga eleverna behöver inte skriva riktigt lika mycket som de
andra.

Hon har även haft lite historia med klassen och då har hon oftast börjat med att berätta
och sedan har de läst om detta i läroboken Ur folkens liv. Hon anser att de har fått
alldeles för lite religion eftersom de endast har forskat lite grann om
världsreligionerna. Aktuella händelser tar hon upp varje vecka genom att de arbetar
med So-tolvan och följer upp med diskussion i klassen. Händer det något allvarligt i
världen tar hon upp det direkt på morgonen. Klassen har även fått arbeta en del
tematiskt då de bland annat har haft en tema vecka om deras landskap och då har de
bland annat bakat kakor och sjungit specifika sånger. De har även arbetat med temat
Min hembygd och då har de intervjuat människor som bott där länge och skrivit om
gamla platser. Slutprodukten blev en dataskriven tidning som de har sålt till människor
som bor där.

I historia har klassen fått en del skriftliga- och muntliga läxförhör på området de har
läst om. Eleverna redovisar Europas länder genom att var och en får gå fram och
berätta om ”sitt” land inför hela klassen och sedan ska landet även redovisas skriftligt
då de gör ett häfte av det material som de har ritat och skrivit. Arbetet i so varierar
läraren genom att de dels får forska själva och att hon berättar för dem. I bland
använder hon sig av läroböcker och då främst i ämnena religion och historia.
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För att det ska bli ett bra klassrumsklimat låter hon eleverna på de flesta lektioner
arbeta på sitt eget sätt. I klassrummet finns två hörselskydd som den som vill får
använda, när man har dessa på sig blir det tyst och det gör att vissa elever kan
koncentrera sig mycket bättre. Vidare har hon också förmånen att ha flera små
grupprum i anslutning till klassrummet som hennes klass är ensamma om att använda
och det gör att det blir arbetsro för eleverna. För att stärka gruppen och motverka
mobbning har läraren arbetat mycket med drama och liknande övningar. Här har hon
fått hjälp en gång i veckan av två tjejer som åker runt på olika skolor i kommunen och
arbetar med detta. Läraren tycker att det här är bra för klassen och de har utvecklats
positivt.

Lärare 7

Lärare nummer sju arbetar på samma skola som lärare nummer två. Han är utbildad
SO 4-9 lärare och blev klar 1992. Han har arbetat som lärare i cirka åtta år och det är
sjunde året på den här skolan. Nu är han klassföreståndare för en sjätte klass med
tjugotre elever och har varit det sedan årskurs fyra. Eftersom han arbetar i årskurs 4-6
undervisar han i samtliga ämnen, förutom idrott, slöjd och musik.

Han strävar efter att variera arbetssättet på flera olika sätt. Ibland har de mer
traditionella lärarledda genomgångar då han till exempel berättar något i historia eller
använder sig av läroboken och eleverna får arbeta med instuderingsfrågor. Detta
varvas med grupparbeten i till exempel geografi där eleverna mera självständigt får ta
reda på fakta/information om hur man gör en resa i USA. Ibland har de genomgångar
där eleverna antecknar stödord medan han pratar. Han tycker att det är viktigt att visa
bilder i undervisningen och använder sig både av diabilder och visar film, läraren läser
även högt ur skönlitterära böcker. I geografi arbetar eleverna med landskapsböcker där
de ska få med fakta genom att bland annat skriva fakta rutor om landskapet, göra
kartor och bilder. Inom en del arbetsområden får eleverna skriva egna texter utifrån
läroböckerna eller det läraren berättar sedan gör de ett eget prov på avsnittet de skrivit
och låter en annan elev i klassen göra ”provet”.

När han ska planera de olika arbetsområdena brukar han utgå ganska mycket från hur
läroböckerna är uppbyggda. Oftast bestämmer han i vilken ordning de ska arbeta med
olika saker, medan eleverna får mer inflytande när det gäller vilket arbetssätt som ska
användas till exempel om de vill arbeta enskilt eller i grupp. På skolan finns även
lokala arbetsmål för so-undervisningen som givetvis ligger till grund för planeringen.
Materialet han använder sig av i so är läroböcker och material han själv plockat fram
från Internet, resebyråer och muséer.

På skolan brukar de oftast arbeta med tema en eller två gånger per termin. De brukar
då arbeta i tvärgrupper årskurs 3-6 eller årskurs 4-6. Hur de lägger upp temat kan
variera, ibland arbetar de koncentrerat under några dagar och ibland väljer de att dela
upp det på ett pass under flera veckor. Nyligen arbetade de med tema samer och fick
då hjälp av teater-, drama-, musik- och bildpedagoger från Kulturskolan som finns i en
stad nära skolan.
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När vi frågade om de brukar göra några studiebesök berättade han att de hänt ett fåtal
gånger men att det sker alltför sällan vilket beror på att resorna kostar för mycket. Han
brukar även försöka att bjuda in personer ”utifrån” för att de ska berätta om något de
arbetar med i klassen.

När det gäller redovisningar av arbetsområden brukar även de variera. Om eleverna
valt att arbeta i grupper redovisas detta oftast muntligt men för övrigt alternerar han
mellan både muntliga- och skriftliga prov/läxförhör. Det händer även att de redovisar
sitt arbete genom att dramatisera och då framför allt något inom historia, eleverna
brukar då vilja att de ska spela in det på video. Ytterligare former av redovisningar är
att eleverna gör olika typer av häften för att sedan visa dem för läraren och de övriga
eleverna i klassen och ibland gör de väggplanscher med text och bild.

Eftersom han inte arbetade då Lgr 80 gällde i skolan kan han inte se någon direkt
förändring av ämnena ur den synvinkeln utan han reflekterar istället över hur han själv
upplevt och upplever dem. Han har alltid tyckt och tycker fortfarande att so är bra att
arbeta med och tycker att det är ganska lätt att variera lektioner och arbetssätt, det är
omväxlande. Han poängterar att det är viktigt att göra saker roliga det vill säga att
skapa intresse för ämnena, men man måste akta sig för att so inte blir ett ”plojämne”
med allt för mycket ”klipp och klistra arbete”. På mellanstadiet har han insett att det är
viktigt att inte krångla till saker man måste ha ganska fasta ramar för hur arbetet ska gå
till och framförallt plocka fram spännande saker i till exempel historia och geografi.

På frågan om klassrumsklimatet menar han att mycket beror på läraren och försöker
alltid att vara lugn och välplanerad. Det är viktigt att lära eleverna rutiner för hur
arbetet ska utföras och han försöker att vara lyhörd för eleverna och ta till sig idéer och
förslag som kommer från dem. För att få ett lugnt arbetsklimat i klassrummet brukar
han försöker att placera eleverna i klassrummet, så att de sitter med kamrater de i
första hand kan arbeta bra och lugnt med. Skulle det vara så att stämningen i klassen
inte är bra är det viktigt att påpeka det för dem och viceversa ge beröm när det
fungerar bra. Man måste våga bli arg när det är befogat men han försöker undvika att
”små tjata”. Han är alltid noga med att det ska vara tyst och stilla när han eller någon
elev pratar och han försöker att stötta tysta och blyga elever men tycker att det kan
vara svårt.

Lärare 8

Denna trettioåriga lärare är utbildad SO 4-9 lärare och har arbetat inom yrket i fem år.
Under sina första tre år arbetade hon i en 5-6:a på en mindre F-6 skola, men sedan två
år tillbaka jobbar hon på en stor 4-9 skola som ligger i en större stad i södra Sverige.
Här arbetar även lärare nummer nio och tio. Hon är klassföreståndare i en femma som
hon har haft sen de gick fyran och dem undervisar hon i so, svenska och engelska.
Läraren har även so i en sjua och i en nia. Hon tycker att det är väldigt positivt att
arbeta på en 4-9 skola, men är glad över att hon inte enbart undervisar i so i flera
klasser då skulle nog arbetet bli rätt så ”hattigt”.



58

Läraren tycker att det är bra att man får följa en klass från fyran till nian. Däremot har
hon märkt att en del föräldrar tycker att det är negativt att fyrorna får gå tillsammans
med elever i årskurs 7-9 eftersom det är en ganska stor åldersskillnad. De har inte varit
en 4-9 skola så länge än och det gör att den fortfarande är ganska
”högstadiecentrerad”, men det börjar sakta men säkert ändras.

Hon arbetar olika med so-ämnena beroende på vad de ska läsa, oftast startar läraren ett
arbetsområde genom att ha en genomgång och sedan utefter den göra en tankekarta.
Arbetet fortsätter med att de får arbeta mer självständigt, ibland enskilt, två och två
och ibland i grupp. Då får de antingen välja själva eller arbeta utefter vissa frågor. I
alla klasser integrerar hon de fyra so-ämnena men de kommer in olika mycket
beroende på vad de läser. Just nu arbetar niorna två och två med ett buddhistiskt land.
I arbetet ska de få med viktig och relevant fakta och fördjupa sig i kvinnans situation i
det valda landet. I femman integrerar hon so med svenska vilket gör att de skriver och
läser mycket, till exempel tränar de på att plocka ut viktiga saker ur en text.

Innan läraren startar ett nytt arbetsområde läser hon igenom kursplanerna och formar
sedan målen utefter detta. Ibland kan hon känna sig lite väl styrd men fördelen med
mål för undervisningen är att både läraren och eleverna vet vad de håller på med.
Läraren planerar hela läsåret på en gång med hjälp av de nationella- och de lokala
kursplanerna för skolan. Ibland planerar hon tillsammans med eleverna och ibland helt
själv beroende på vad de är vana vid. Händer det någonting är hon dock inte låst vid
denna planering, till exempel så läste de om islam efter terrorattacken den elfte
september. Läraren tycker att det kan bli för mycket att ha tre klasser att planera för
och skulle hellre vilja ha två klasser och vara resurs i den tredje.

När det är dags att redovisa vad de har arbetat med får sjuorna och niorna oftast välja
om det ska ske i helklass eller i mindre grupper och om det ska redovisas muntligt eller
skriftligt. De brukar nästan alltid välja att få redovisa i mindre grupper. Om de har
arbetat med olika områden tycker hon att det är mycket bra med
tvärgruppsredovisningar, då blir det en diskussion och de övriga i gruppen vågar ställa
frågor på ett annat sätt än om det görs i helklass. För att visa att de har lyssnat på
varandra brukar de få skriva något om redovisningarna och sedan lämna in det till
henne.

När nian arbetade med andra världskriget fick de redovisa sina kunskaper muntligt i
små grupper. Alla fick en fråga var och det kunde till exempel vara att välja en stor
händelse, berätta om den och även motivera varför de valt just den. Läraren tycker att
det här sättet är bra för då kan man direkt fråga dem vad de menar och även göra
följdfrågor om de behöver utveckla något. Det är även positivt att de får ett muntligt
omdöme direkt då kan de fråga om det är något de undrar över. På det här sättet slipper
även läraren skriva omdömen till eleverna.
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Hon skulle vilja samarbeta mer med de andra lärarna genom att arbeta tematiskt med
något som sträcker sig över nästan alla ämnen men även om det finns intresse har de
andra lärarna inte tid. Hon har samarbetat lite med svenskläraren när det gällde
området Grekisk mytologi. Då gick hon igenom berättelserna i so och sen skrev de om
dessa i svenskan. Det är mycket lättare att arbeta tematiskt i femman eftersom hon har
flera ämnen själv i klassen. Till exempel har de arbetat en hel vecka med medeltiden.
Hon använder sig av läroböckerna So-direkt och gamla Horisont böcker. Först tittar
hon i läroplanen och ser vad de ska lära sig, sen går hon igenom böckerna och räcker
inte de till letar hon upp relevant material på annat håll. När det händer något speciellt
i världen försöker hon att få in det i undervisningen och de pratar mycket om det i
klasserna. Finns det något ämnesområde som passar brukar eleverna få arbeta med det.
När det gäller att få in övriga aktuella händelser i undervisningen använder hon
So-tolvan i klasserna, i nian gör de det varje vecka och följer upp med diskussion. I
sjuan har tre elever i veckan hand om nyhetsbevakningen. Då ska de redovisa varsin
nyhet, en inrikes-, en utrikes- och en sportnyhet. Nyheterna diskuteras sedan i klassen
och de avslutar med att placera in händelserna på rätt plats i världen. Skolan har inga
världskartor i klassrummen så klassen har gjort en egen som sitter på väggen, fördelen
med denna är att de kan rita på den.

Hennes syn på ämnena har förändrats genom att hon har märkt att svenska är ett
väldigt viktigt ämne när man arbetar med so eftersom det går ut på att läsa, förstå det
man läser, plocka ut relevanta delar och att skriva mycket. Det var ingenting hon
tänkte på innan hon började arbeta som lärare. Hon har ansökt om resurs i so eftersom
svenska kommer in så mycket. Läraren har även på senare tid kommit fram till att det
är viktigt att man läser varje område så att eleverna ser de allmänna dragen och att man
gör en slutsats av det man arbetat med.

För att få ett bra klassrumsklimat i årskurs fem skriver de alltid i sina planeringsböcker
på måndagarna. Man skriver in vad som kommer att hända under veckan och vad man
ska läsa i varje ämne. Detta gör att de vet vad som kommer att hända och det ger
eleverna trygghet. Om det händer något i klassrummet och läraren blir arg är hon alltid
noggrann med att berätta varför hon reagerade som hon gjorde. Kommer de för sent
eller gör något som hon inte accepterar tar hon aldrig upp det inför hela klassen utan
pratar enskilt med eleven istället. Är det däremot något som har drabbat alla tar de upp
saken i helklass. Hennes nuvarande femma fungerar väldigt bra och det gör att hon
inte arbetar så mycket med gruppen. Men när hon hade sin 5-6:a så arbetade de med
Projekt Charlie en gång i veckan för att stärka gruppen och att arbeta förebyggande
mot mobbning.
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Lärare 9

Den här läraren är i trettio årsåldern och arbetar sedan fyra år tillbaka på en 4-9 skola
som ligger i en större stad i södra Sverige. Hon är egentligen utbildad gymnasielärare i
geografi och historia men arbetar just som so/bild lärare och är, tillsammans med en
annan lärare, klassföreståndare i årskurs sjua. Hon undervisar även i årskurs fem och i
två årskurs nio. Att ha en 4-9 tjänst tycker hon endast är positivt då hon får följa
eleverna under sex år och det gör att hon lär känna dem och deras föräldrar väl och då
får man även se elevernas utveckling. Vidare tycker hon att det är tillfredsställande att
se resultatet av vad hon arbetat med. Sjuan hon är klassföreståndare för har hon följt
sedan de gick i fyran och tänker göra det till de slutar nian. Hon tycker att det skulle
vara roligt att prova på att arbeta på en gymnasieskola men kan inte tänka sig att lämna
”sin” klass innan de slutar årskurs nio.

So-lärarna på skolan har tillsammans bestämt vad de ska läsa under de sex åren. Men
när det gäller i vilken ordning klassen ska läsa arbetsområdena bestämmer hon det
tillsammans med eleverna. Då skriver hon upp de olika ämnesområdena på tavlan som
är aktuella för årskursen och låter majoriteten avgöra vad de ska läsa. Detta gör de
efter varje avslutat arbetsområde. Kommer eleverna med egna förslag på vad de vill
läsa är hon flexibel och kan ta bort något annat område för att eleverna ska få känna att
de får vara med och bestämma. Beroende på hur självgående klassen är hinner man
olika långt i undervisningen, ibland hinner man inte med allt som det är tänkt.

När vi frågade henne hur hon arbetar med so började hon med att poängtera att hon
inte vill ”banka in kunskap i eleverna”, utan hon vill att de ska vara medvetna om att
det blir vad de själva gör det till. Eget ansvar och föräldrarnas hjälp är viktig. I sin
undervisning använder hon sig nästan endast av läroböcker och medföljande
lärarhandledning. Just nu använder hon sig av boken So-Direkt som finns för varje
ämne och årskurs. Hon tycker att boken är mycket bra och följer den aktuella
läroplanen. Till denna finns en lärarhandledning som ger tips om hur man kan planera
undervisningen och det finns även repetitionsfrågor och färdiga prov till varje avsnitt. I
åttans och nians lärarhandledning finns det även mål för G, VG och MVG. Helst skulle
hon vilja ha en ämnesbok (t.ex. religion) som innefattar år 7-9. Detta skulle underlätta
undervisningen då man kan gå tillbaka i boken för att repetera om det är något
eleverna tycker är svårt. Dessa böcker är även bra för ambitiösa elever som vill läsa
mer om ämnet.

Läraren brukar för det mesta arbeta ämnesvis och hon har endast integrerat avsnittet
Grekiska gudar genom att undervisa i religion och historia samtidigt. Däremot tycker
hon att det är bra att integrera so-ämnena med andra ämnen, till exempel har hon gjort
det med no-ämnena och bild. Som exempel berättar hon om arbetet i årskurs fem där
de ritade serier om Jesus liv på bilden samtidigt som de läste om Jesus i religion.
Genom att arbeta på det här sättet märker hon att de förstår bättre, de kopplar ihop
bilderna med det de har läst.
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Hon varierar läroboken med att blanda in faktaböcker och annat lättare material.
Hennes klasser forskar inte mycket på egen hand då de inte är vana vid det arbetssättet
och inte kan ta eget ansvar. Hon har arbetat en del med PBL och då har det varit i
ämnet Smålands historia. När de ska redovisa sina kunskaper får de välja själva hur det
ska gå till. De brukar oftast välja kunskapstest, drama eller muntligt förhör, när det
gäller muntliga förhör har de ibland fått återge sina kunskaper i jag-form till exempel
fick femmorna vara Jesus. När de har grupparbete vill hon även att de gör en skriftlig
del individuellt för att hon ska se att alla förstått grunderna.

Personligen tycker hon att synen på ämnet förändrades när klasserna fick aktuella
böcker. Det underlättar att de följer läroplanen och är aktuella för då kan man dra
paralleller med idag. För att få in verkligheten i klassrummet arbetar de med ett
aktuellt kryss varje vecka. När det händer något speciellt i världen som till exempel
terrorattacken den elfte september pratade hon mycket om det i klasserna och de fick
möjlighet att ”teckna av sig” sina känslor på bilden. I och med händelsen pratade de
mycket om muslimer och att man inte ska döma alla muslimer utifrån den. Eftersom
hon har många kurder i en klass har de diskuterat mordet på Fadime mycket, de tittade
även på hennes begravning på en bildlektion. Även om hon inte alla gånger känner sig
insatt i ämnet låter hon ändå eleverna få diskutera om det som inträffat. På fredagarna
brukar hon ha en ”mys stund” med den ena nian, då ställer eleverna ofta personliga
frågor till henne.

För att skapa ett bra klassrumsklimat är läraren stenhård på att det ska vara tyst när
någon annan pratar. Hon bjuder mycket på sig själv och skämtar till det ibland men det
måste ändå vara allvar i grunden. I hennes sjua har de pratat mycket om hur de ska
vara mot varandra, de har gjort regler tillsammans och hon kan bryta undervisningen
en hel dag om hon känner att det behövs. För att de ska känna sig trygga och veta att
hon bryr sig om dem brukar hon även vara med ute på rasterna. Hon låter alltid sina
elever få chansen att läsa inför prov under skoltid för att de ska ha möjlighet att fråga
henne om sådant de inte förstår. Eftersom hon känner eleverna väl ser hon oftast på
dem om det har hänt något och kan då fråga hur de mår, oftast brukar de då berätta för
henne om vad som hänt.

Lärare 10

Den här läraren arbetar som SO 4-9 lärare på samma F-9 skola som lärare nummer
fem. Det här är hennes första år som färdigutbildad lärare och hon undervisar i so-
ämnena i två årskurs åtta. Sammanlagt är de femtiofyra elever i klasserna och mer än
hälften av dem har invandrarbakgrund.

Det är viktigt för eleverna att undervisningen är tydlig och därför har hon valt att inte
integrera so-ämnena speciellt mycket. Hon påpekar dock att det är svårt att undvika att
inte få in geografin tillsammans med de andra ämnena. Som exempel anger hon att det
knappast går att undvika att prata om geografi när de arbetar med historia och att
eleverna måste ha en världsbild, annars är det onödigt att till exempel diskutera de
religiösa faktorernas inverkan i konflikten på Balkan.
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Hon tycker även att geografi är ett tacksamt ämne för elever i åldrarna tretton till
fjorton år då de har lite förkunskaper, de vet i större omfattning olika platser i världen
men har kanske ingen aning om vem Napoleon var.

I de här klasserna finns många invandrare och det gör att hon ofta plockar ut det
viktigaste ur texterna tillsammans med eleverna. Läraren har märkt att det är många
som inte förstår innehållet och vad vissa ord betyder och det är därför de ofta
diskuterar texterna. För det mesta arbetar de ganska traditionellt med lärarledda
lektioner där de läser texten i läroboken, diskuterar den och svarar på de efterföljande
frågorna. De här eleverna behöver extra mycket struktur i arbetssättet och klarar inte
av att ta för mycket eget ansvar. Det gör att de arbetar för det mesta individuellt eller
parvis och inte i grupper. Klasserna har inte gjort speciellt många studiebesök och det
beror på henne själv. Hon säger att det får vänta eftersom läraren inte är beredd att ta
med flertalet av de här eleverna vart som helst. Något hon däremot tycker fungerar
mycket bra i de här klasserna är att visa film.

När eleverna ska redovisa sina arbeten görs det ibland muntligt inför klassen men
ibland gör de istället fördjupningsarbeten som skrivs i form av uppsats. Just nu håller
de på att göra väggcollage och eleverna tycker att det är mycket roligt att klippa och
klistra. Ibland väljer hon att ha traditionella prov vilket eleverna är positivt inställda
till. När det gäller elevinflytandet vid val av redovisningsformer så har eleverna under
den här terminen fått vara med och bestämma en del och det beror på att läraren tycker
att de är mer mogna nu än förra terminen.

Då hon är ensam so-lärare på skolan planerar hon allt arbete själv och det finns endast
övergripande mål och arbetsplaner för so-ämnena. Eftersom det är andra året som
skolan har elever som går på högstadiet har hon haft förmånen att få beställa helt nytt
material. Eleverna har fått helt nya läroböcker vilka hon, ihop med lärarhandledningen,
utgår från när hon planerar de olika arbetsområdena. Som komplement till läroboken
använder hon sig av filmer, annan litteratur och olika uppslagsverk. Då det finns stora
nivå skillnader i klasserna börjar alltid arbetsområdena med någon form av grundkurs.
Vissa av eleverna väljer att endast gör den medan andra väljer olika former av
fördjupningsarbete. Hon ger inte eleverna några betygskriterier utan de diskuterar i
stället om vad som krävs för att få de olika betygen. Väljer eleverna att endast gör
grundkursen får de godkänt och hon tycker att de har ganska bra insikt om vilken nivå
de befinner sig på.

Läraren berättar att eleverna inte får använda sig så mycket av Internet då de inte kan
sovra bland all information. Det har även förekommit att elever hämtat uppsatser från
Internet och då har hon konfronterat dem direkt, det är lätt att se vilka som gjort det då
hon tycker att man snabbt lär sig hur eleverna skriver och uttrycker sig. Följden blir
den att vid nästa tillfälle de ska skriva någon form av fördjupningsarbete får de endast
använda sig av böcker. Eleverna måste alltid ta med källhänvisningar och de ska
använda sig av fler än en källa.
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När vi frågade om hur hon arbetar för att skapa ett bra klassrumsklimat sa hon direkt
ett ord och det var disciplin. Det gäller att vara konsekvent och vara tydlig med att visa
var gränsen går för hur eleverna får uppträda. När de väl lärt sig och accepterar det
tycker hon att de är härliga. Eleverna är roliga att prata med och de är ofta mycket
öppna och raka i diskussionerna. Under höstterminen hade de en form av gruppsamtal
som fungerade som kompissamtal där man diskuterade ganska banala saker med det
syftet att det skulle leda till att eleverna fick förtroende för varandra.

Lärare 11

Den sista läraren vi intervjuade arbetar på en 4-9 skola med profilklasser i musik,
samma skola som lärare åtta och nio. Hon har arbetat som lärare i cirka trettiofem år
och sedan 1981 på den här skolan. Hon är utbildad so-lärare men undervisar även i
svenska. Tidigare arbetade hon som gymnasielärare men är idag klassföreståndare för
en årskurs nio med tjugotre elever, vilken är den enda klass som hon arbetar i eftersom
hon även har en halvtidstjänst på skolans bibliotek. Under nästa läsår kommer hennes
tjänst att förändras, hon kommer fortfarande att arbeta i biblioteket men lärartjänsten
ändras till en speciallärartjänst dessutom kommer hon att fungera som mentor för nya
lärare på skolan.

Den klass hon undervisar i nu har hon följt från årskurs sju och för varje år har
undervisningen förändrats. Under åren har hon skolat in dem till att allt mer arbeta
självständigt och söka kunskap på egen hand. I årskurs sju var lektionerna mer styrda
med lärarledda genomgångar och lärarstyrt arbetssätt. De största skillnaderna för
eleverna i årskurs åtta var att de fick betygskriterier till de arbetsområden de läste och
deras ansvar ökade genom att de fick arbeta mer självständigt. Nu i årskurs nio arbetar
de mer eller mindre helt självständigt utifrån de betygskriterier de får inför varje
arbetsområde. Givetvis har de fortfarande genomgångar men de fungerar oftast som en
inledning till ett nytt arbete eller när hon märker att eleverna har svårt för att komma
igång.

Vilka arbetsområden som ska läsas bestäms på ämneskonferenserna men det är upp till
varje lärare att bestämma i vilken ordning områdena ska komma och även hur arbetet
ska genomföras. Läraren har valt att lägga de områden hon tycker är viktigast under
höstterminen då hon upplevt att eleverna i årskurs nio är på väg bort från skolan under
vårterminen och att det då är viktigt att arbetsområdena är sådana som eleverna
verkligen är intresserade av. Eleverna är inte alls med och bestämmer vilka
arbetsområden de ska arbeta med, däremot bestämmer de gemensamt vilket arbetssätt
de ska använda. Det vill säga hur de ska arbeta för att nå upp till de olika betygen, om
de ska ha prov eller om det ska redovisas på något annat sätt. När det gäller
betygskriterierna bestämmer hon vad som ska ingå i dem och hon anser att det är
mycket viktigt att berätta varför de ska läsa vissa avsnitt. Både läraren och eleverna
tycker att det är mycket bra med betygskriterier eftersom det då finns klara direktiv på
vad som krävs av dem. För det mesta ger hon eleverna prov endast på G-delen och för
att få ett högre betyg brukar eleverna lämna in någon form av skriftlig redovisning
men det har även hänt att de fått skriftliga prov på samtliga betyg.
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De har även provat att arbeta i grupper och att ha gruppredovisningar till exempel när
de arbetade med islam men det var svårt att sätta rättvisa betyg och det gick att se att
vissa elever dominerade i arbetet. Att arbeta självständigt efter betygskriterierna har
fungerat bra för flertalet av eleverna men fortfarande finns det vissa som inte får
någonting gjort. När det gäller redovisningar och prov vill inte den här klassen ha
muntliga sådana så för det mesta är det individuella och skriftliga prov som gäller.
Ibland varierar hon även undervisningen med mera traditionella former av läxförhör.

Eftersom de här eleverna är vana vid självständigt arbete så varieras inte arbetssättet så
mycket. Som grund för so-undervisningen använder hon läroboken, det är även den
hon utgår från när betygskriterierna skrivs däremot tycker hon inte att det är lika
viktigt att utgå från läroboken i svenska. När eleverna forskar om till exempel
buddhistiska länder får de själva söka efter kompletterande litteratur och de använder
även Internet. Hon tycker även att det är betydelsefullt med studiebesök och försöker
så ofta som möjligt lägga in det. Som exempel berättar hon att när de läst om olika
religioner besökt de olika samfund, där har någon berättat om religionen och eleverna
har även haft möjlighet att ställa frågor. Hon rekommenderar att göra stadsvandringar
och då gärna i elevernas närmiljö. Hon påpekar vikten av att ha föräldrarnas tillstånd
när det gäller studiebesök, för det mesta är det inga problem men ibland har någon
något att invända mot. Under tidigare år när de skulle besöka Ecce Homo utställningen
var det många föräldrar som hade invändningar men samtliga gav till slut med sig efter
påtryckningar från eleverna som var mycket nyfikna på den.

Då hon undervisar både i svenska och i so brukar hon försöka att integrera de båda
ämnena inom vissa arbetsområden. När de arbetade med andra världskriget i historia
läste de även skönlitterära böcker på svenskan och när de läste om islam integrerade
hon religion och svenska. Det är vanligare att hon integrerar so-ämnena, till exempel
historia/samhällskunskap när de arbetade med politiska partier och geografi/religion
under arbetsområdet buddhistiska länder. När det gäller olika former av tema arbeten
så är det något som de i hennes arbetslag haft föreläsning om och de arbetar inte
tematiskt för närvarande men det är något hon gärna skulle vilja prova.

När vi frågar henne om so-ämnena har förändrats under hennes verksamma tid så
tycker hon att den största skillnaden mot förut är det blivit mer so. Med det menar hon
att so-ämnena integreras mer och oftast är det samma lärare som har samtliga
so-ämnen, tidigare kunde en lärare ha ett eller två ämnen och en annan de övriga. Hon
tycker även att det idag blir en helhet i so-undervisningen som sakandes tidigare.

På den sista frågan, om klassrumsklimatet, menar hon att mycket hänger på läraren
och dennes förväntningar på klassen. Den klass hon har nu kom från en annan skola i
år sju, hon utgick från att de var snälla och bra elever när de kom till skolan och hon
hade välvillig inställning till dem Hennes bemötande och positiva förväntningar var
något som eleverna ville leva upp till. I dag är det sällan meningsskiljaktigheter i
klassrummet och det är sällan personliga problem tar sig i uttryck, om de kommer ihop
sig reder de ut det direkt och hon ställer alltid upp om eleverna vill prata om sina
problem.



65

7.2 Resultatdiskussion

De flesta lärarna som vi har intervjuat planerar so-arbetet för varje läsår tillsammans
med andra lärare på skolan. Då går de igenom vad de ska läsa i respektive årskurs
utifrån de lokala målen och kursplanerna. Sedan planerar läraren själv när de ska läsa
vad under året. Tre av lärarna bestämmer vilket arbetsområde eleverna ska läsa vart
efter medan de övriga planerar för ett hela läsåret på en gång. De som har integrerade
klasser planerar för två eller tre år framåt. Det är bara en lärare som låter eleverna vara
med och bestämma vilket arbetsområde de ska arbeta med, däremot låter en del av
dem sina elever vara med och bestämma vilket arbetssätt de ska använda sig av.

Alla lärarna arbetar, mer eller mindre, integrerat med de olika so-ämnena och en del
integrerar även med andra ämnen som till exempel no-ämnena, svenska och bild. De
flesta har även arbetat tematiskt, några arbetar så jämt medan andra använder
arbetssättet ibland, framför allt arbetar man så i de lägre årskurserna och i de
integrerade klasserna där läraren undervisar i flera ämnen. Det so-ämne som
återkommer mest och verkar mycket viktigt i alla intervjuer är geografi och ämnet
dominerar när det gäller so i årskurs 1-6. Här arbetar de med Sverige, Europa och
världen och det syns i intervjuerna att de arbetar ganska lika. Eleverna arbetar oftast i
sin egen takt och kartan samt namngeografi är viktigt. Även historia är ett ämne som
återkommer i alla intervjuerna medan man arbetar mer med religion i de högre
årskurserna. Samhällskunskap återkommer i nästan varje intervju när det gäller
aktuella händelser. De arbetar med detta någon gång i veckan och även när det hänt
något speciellt som till exempel terrorattacken den elfte september.

De flesta av lärarna försöker att variera sin undervisning genom att arbeta på olika sätt.
I de yngre årskurserna är det vanligt att lärarna strävar efter att arbetet ska bli olika
slutprodukter till exempel att eleverna tillverkar egna böcker, väggbonader, affischer,
tidningar och bygger modeller. I de högre årskurserna arbetar eleverna mer
självständigt på olika sätt till exempel genom grupparbeten, individuellt eller två och
två. För att variera undervisningen berättar och läser lärarna om det aktuella ämnet,
gör studiebesök, låter föräldrar och elever komma in i undervisningen och berätta.
Eleverna får även forska, se föremål som är relevant till ämnet, se på bilder och filmer.
En del av lärarna använder inte läroböckerna så mycket utan försöker istället att
använda andra faktaböcker, resekataloger, skönlitteratur och Internet. Det är endast två
lärare som nästan uteslutande använder sig av läroboken och medföljande
lärarhandledning. En av dessa menar även att hon inte behöver något komplement till
läroboken eftersom den följer Lpo-94 och är mycket bra.

Det är bara en av de elva lärarna som endast har skriftliga, enskilda redovisningar, de
andra försöker variera mellan muntliga och skriftliga, samt grupp- och enskilda
redovisningar. Lärarna som ger betyg till sina klasser använder sig uteslutande av
muntliga- eller skriftliga redovisningar medan de som har lite yngre klasser kan ha
slutprodukten som själva ”provet”.
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En lärare berättar att hans elever ibland får redovisa sina kunskaper genom att
dramatisera dem. En del av lärarna låter eleverna både redovisa muntligt för klassen
och sedan lämna in något skriftligt, till exempel gör de så när de läser om landskap
eller länder.

När vi ställde frågan hur so-undervisningen och synen på so har förändrats under deras
verksamma tid fick vi mycket varierande svar. De flesta lärarna berättade om deras
personliga tankar om ämnet, till exempel berättade en lärare att hon har insett hur
viktigt svenska är när man arbetar med so. En annan lärare har förstått hur viktigt det
är att det blir en slutprodukt av arbetet och att de inte endast ska arbeta i böckerna. Det
var endast två som hänvisade till något annat än på det personliga planet då en lärare
såg förändringar i målen och att undervisningen har blivit mer individualiserad. Den
andra läraren ansåg att det har blivit en större helhet i ämnena sedan de flesta lärare
undervisar i alla so-ämnena och inte i endast ett, vilket förekom förut.

När det gäller frågan hur de arbetar för att skapa ett bra klassrumsklimat anser de flesta
lärarna att det är viktigt att det är tryggt och lugnt och att man har roligt tillsammans.
De lärare som arbetar med de yngre eleverna anser att det är viktigt att de respekterar
varandra och att läraren reder ut konflikter så fort de uppstår. En del arbetar med
övningar för att stärka gruppen och eleverna till exempel drama och att diskutera i
mindre grupper. En del av lärarna tycker att placeringen i klassrummet är viktig för att
få ett bättre klassrumsklimat.
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8. Slutdiskussion

Efter att ha läst den valda litteraturen insåg vi att böckerna hade mycket olika upplägg.
De två första böckerna70vi redovisar är mycket allmänna till sin karaktär medan de
specifika ämnesböckerna lägger tyngdpunkten på olika delar. Vi tror att detta beror på
att man arbetar på olika sätt med de fyra ämnena. Det kan man se bland annat i
religionsboken71 där Hartman för fram att kyrkan under en längre tid präglat samhället,
skolan och ämnet i sig. I och med att samhället har förändrats har även ämnet
förändrats från kristendom till religionskunskap och därför har vi valt att redogöra för
ämnets utveckling. När det gäller historieboken72 valde vi att redogöra mer konkreta
exempel på hur man kan arbeta med ämnet i skolan. Detta blir ännu mer tydligt när det
gäller geografiboken.73 Samhällskunskapsboken74skiljer sig markant från de andra
böckerna då den är mer abstrakt och bygger mycket på författarens egna intervjuer
samt modelltänkande.

Eftersom vi valt att få fram det vi tycker är det mest relevanta för varje bok medför
detta stora skillnader i hur böckerna är presenterade men vi anser att detta är
oundvikligt. I efterhand anser även vi att det var bra att vi tog med en bok som
behandlar problembaserat lärande 75 eftersom det känns som om den är lättare att
relatera till de nuvarande styrdokumenten. Lpo-94 menar att fostran i skolan ska ske i
en demokratisk anda och att det är viktigt att eleverna ges tillfälle till medinflytande
och uppmuntras till att ta eget ansvar och dessa tankar stämmer väl överens med det
arbetssättet. Med det menar vi inte att de andra författarna har en annan åsikt utan att
deras böcker grundar sig mer eller mindre på Lgr 80. Vi tycker att det är tråkigt att vi
inte funnit mer aktuell litteratur, det hade varit intressant att läsa böcker som mer
grundar sig på Lpo-94.

Vi tycker att man kan se likheter mellan den valda litteraturen och de genomförda
intervjuerna. Alla de intervjuade lärarna integrerar so-ämnena med varandra men i
olika stor utsträckning. Det framgår i flera av böckerna att de är tacksamt att integrera
so-ämnena med varandra och även med andra ämnen som till exempel svenska. I
boken Nya erfarenheter i SO-undervisningen behandlas både so-ämnena och svenska
och precis som några av de intervjuade lärarna tycker författaren att det är bra att
koppla svensk ämnet till so-ämnena, till exempel genom bredvidläsningsböcker. När
lärarna vi intervjuade arbetar med tema utgår de från en gemensam nämnare som till
exempel samer eller Nordafrika och detta beskriver Ekbom i SO i fokus. Precis som
lärarna anser flera av författarna att integrationen ska underlätta för eleverna att se
sammanhang och få en helhet. När man arbetar med en rumslig gemensam nämnare
arbetar man med ett specifikt område och sammanför olika ämnen som förekommer
här. Arbetena brukar då heta det geografiska områdets namn. En av lärarna utgår alltid
från en rumslig nämnare när klassen arbetar tematiskt.
                                                
70 Svingby Gunilla, m.fl., 1989 samt Jörgel Löfström Carin, 1995
71 Almén Edgar, Furenhed Ragnar, Hartman Sven G, 1994
72 Karlegärd Christer, 1991
73 Björklund Gunilla, 1993
74 Vernersson Folke, 1999
75 Egidius Henry, 1999
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Ekbom menar att det bästa med att arbeta integrerat är att utgå från ett problem eller en
fråga för att det är där som relationerna mellan olika händelser fokuseras och det
klargör samband, men efter vad som framkom i intervjuerna var det inget som lärarna
arbetade efter. En av lärarna arbetade dock lite på det här sättet då hon arbetade
problembaserat. Vi tror att detta arbetssätt kan kännas ovant för lärare att använda sig
av då mycket av den traditionella kontrollen måste sättas åt sidan. Flertalet lärare är
inte vana vid att fungera som enbart handledare och att inte ha full kontroll över vad
eleverna lär sig. Dessutom tror vi att många lärare saknar utbildning i detta arbetssätt
och precis som Ekbom anser även vi att det nog är svårt för läraren att acceptera att det
inte endast finns ett rätt svar.

Litteraturen tar upp ett abstrakt modelltänkande för att underlätta elevernas förståelse
och för att de ska se samband, ett exempel är Ayla-modellen där eleverna får en
modell för att förstå, förklara och minnas olika händelser. Detta skiljer sig från hur de
intervjuade lärarna arbetar, ingen av dem har tagit upp modeller som ett alternativt
arbetssätt. Däremot påpekar några av lärarna hur viktigt det är att det eleverna arbetar
med ska leda fram till en konkret slutprodukt. Vi anser att de olika arbetssätten liknar
varandra då både lärarna och författarna ändå har samma syfte med dessa – förstå,
förklara och minnas. I vår utbildning har vi blivit bekanta med båda typerna av
modeller. Under metodiklektionerna i samhällskunskap arbetade vi med de abstrakta
modellerna då vi gjorde en modell som skulle underlätta förståelsen för andra
världskriget, medan vi i geografi samt historia tillverkade modeller i form av landskap
och borgar. Vi tror att vilken form av modell läraren väljer att arbeta med beror på i
vilken årskurs hon/han arbetar. Man kan tydligt se i intervjuerna och på våra
metodiklektioner att man mest arbetar med ”byggandet” i de lägre årskurserna.

Av de fyra so-ämnena verkar det som att lärarna tycker att geografi är det viktigaste
ämnet och det märks speciellt i de lägre årskurserna. Även den lärare som inte brukar
integrera ämnena anser det oundvikligt att inte använda sig av geografi oavsett vilket
ämne de arbetar med i klassen. Hon menar att om eleverna inte har en
världsuppfattning går den andra undervisningen förlorad. En annan lärare berättade att
hon nästan alltid drar ner den relevanta kartan för att visa var den plats de pratar om
ligger. Även författaren till geografiboken tar upp detta och hon anser också att man
ska använda kartan i andra ämnen än geografi. I intervjuerna såg vi tydligt att lärarna
ansåg att kartor är mycket viktiga i undervisningen och flera lärare berättade att
eleverna själva fick rita länder/landskap i dess rätta färger samt att namngeografin är
viktig.
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Vi tycker att man kan se i en del av intervjuerna att lärarna verkligen reflekterar över
och anpassar undervisningen efter den grupp de har. Detta kan man även se i
litteraturen då Lendahls, SO i fokus, menar att lärare inte kan följa alla pedagogiska
nyheter men inte heller arbeta som de alltid gjort. Litteraturen säger även att det är
viktigt att få in verkligheten i undervisningen till exempel genom olika studiebesök
och att man bjuder in personer för att berätta om sina upplevelser. Det framgår även i
intervjuerna att lärarna tycker det här är viktigt då de berättade om studiebesök, hur
elevernas egna upplevelser kommer in i undervisningen och att de brukar ta hjälp av
föräldrarna och deras erfarenheter. Ytterligare en likhet mellan litteraturen och
intervjuerna är att de båda får in verkligheten i undervisningen med hjälp av aktuella
händelser som tas upp i media. Har det hänt något speciellt i världen tycker flera av
författarna samt lärarna att det är viktigt att eleverna får möjlighet att prata om det.

Det som förvånade oss mest i arbetet är hur mycket geografin återkommer i alla
intervjuer och i litteraturen och det är även förvånande hur lite de arbetar med religion
i de lägre stadierna. För övrigt känns det inte som om vi fått fram så mycket nytt i
arbetet, kanske hade de blivit ett annat utslag om vi valt att intervjua elever för att få
deras tankar om so-undervisningen. Det hade kanske även blivit ett annat resultat om
vi uteslutande intervjuat SO 4-9 lärare men vi valde även att intervjua lärare med andra
inriktningar men som ändå undervisar i so och även en outbildad lärare, då det är så
här verkligheten ser ut på skolorna idag. När det gäller den outbildade läraren märkte
vi ibland under intervjun att hon metodiskt tänkte annorlunda än de utbildade lärarna.
Ett exempel är att hennes elever ska skriva om ett djur och en växt när de arbetar med
de europeiska länderna vilket vi inte tycker är särskilt väsentligt här. Samtidigt tycker
vi att hon har mycket bra tankar när det gäller de svaga eleverna då hon
individanpassar stoffurvalet. Läraren som är utbildad i ma/no tycker vi inte skiljer sig
från de andra lärarna i so-undervisningen då hon har ungefär samma tankar som dem.

Något som märktes tydligt under intervjuerna med lärarna är skillnaden mellan lärare
på de lägre och de högre stadierna. Då tänker vi framför allt på hur de undervisar i de
olika so-ämnena. Vi upplever det som om att so-ämnena integreras mera, både med
varandra och med andra ämnen, på de lägre stadierna. En naturlig förklaring kan vara
att lärare på de högre stadierna endast är so-lärare och då inte träffar klassen lika
mycket som lärare på de lägre stadierna gör. Å andra sidan anser inte vi att det borde
vara ett hinder för integrering. Man märker även skillnader i hur lärarna på de olika
stadierna arbetar med klassrumsklimatet. Detta framgår både i intervjuerna och under
de praktiktillfällen vi haft, då vi märkt att det finns en större ”flathet” hos lärare i de
högre stadierna. Kanske beror det på att lärarna här fokuserar undervisningen mer på
faktakunskaper medan lärare på de lägre stadierna arbetar mer med fostran och det
sociala. Vi tror att detta kan bero på att lärarna på de lägre stadierna oftast har eleverna
hela dagen och i samtliga ämnen.
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När vi börjar arbeta som so-lärare vill vi försöka att så långt som möjligt integrera
so-ämnena med varandra och eventuellt med andra ämnen. Då tror vi att eleverna får
lättare att se sammanhang och att se en helhet, men vi anser även att det är viktigt att
eleverna får se helheten i varje enskilt ämne. Här tänker vi speciellt på historia och
religion där en faktagrund är nödvändig. I historia behövs en röd tråd med viktiga årtal
för att se sammanhang och i religion tror vi att man behöver läsa världsreligionerna
tillsammans för att se likheter och skillnader. Nackdelen kan då bli att man känner sig
låst till just det ämnet och det kan göra det svårare för eleverna att förstå helheten. När
man arbetar integrerat kan det säkert bli tvärtom istället då man måste dra gränser för
att det inte ska bli för stort. När man integrerar ämnena kan man utgå från elevernas
intressen och låta dem vara med och bestämma undervisningens utformning vilket gör
undervisningen mer meningsfull för dem.

Vi känner även att det är mycket viktigt att få med geografin så mycket som möjligt i
undervisningen och då inte enbart i so, utan att man som lärare gör det till en vana att
alltid dra ner kartan när man pratar om olika platser. Vi tycker även att det är viktigt att
levandegöra so-ämnena genom till exempel studiebesök, bilder och besök i klassen.
När det gäller ämnet samhällskunskap kommer vi att använda oss av aktuella
händelser som till exempel tidningsartiklar och nyhetsinslag. Vi tycker att detta är ett
av de bästa sätten för att få in verkligheten i klassrummet och det gör att
undervisningen känns meningsfull för eleverna. Om eleverna inte har tillgång till en
tidning i hemmet tycker vi att det är lärarnas ansvar att se till att den finns på skolan.
Vi har upplevt att många elever inte är vana att läsa en tidning men vi tror att som
lärare kan man stimulera till ett ökat intresse genom att den blir ett naturligt inslag i
undervisningen. Det är även bra att tidningar idag allt mer vänder sig till barn och
ungdomar.

Som det framgår i litteraturen kan man se so-ämnena ur olika perspektiv. Ett arbetssätt
som vi själva använt oss av när gäller historia, både under praktiktillfällena och under
metodiklektionerna är ett då-nu-sedan perspektiv. Meningen med det här arbetssättet
är att under arbetets gång skapa en medvetenhet om förändringar över tid hos eleverna.
Genom att använda historien för att förklara nuet och nuet för att förklara historien tror
vi att både dåtid och nutid blir lättare att förstå. Sedan-perspektivet är viktigt att
spekulera i för att få se konsekvenserna av handlingar. Vi tror att om man arbetar på
det här sättet kan man ge eleverna en helhet. Även när det gäller ämnet religion är det
viktigt med perspektiv tänkande. För att förebygga fördomar och för att eleven ska
kunna bilda sin egen uppfattning är det nödvändigt som lärare att ge olika synvinklar.
När man till exempel arbetar med världsreligionerna räcker det inte att läsa om dem i
läroboken utan vi tror att det är ett måste att eleverna får möjlighet att möta människor
som har den trosuppfattning de läser om.
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Precis som lärarna vi intervjuade vill vi variera undervisningen genom att använda
olika arbetssätt och olika redovisningsformer. Vi tror att det blir mest rättvist eftersom
inga elever är bra på allt men alla är bra på något. I Nya erfarenheter i SO-
undervisningen tar författaren upp loggböcker som ett bra arbetssätt för att få eleverna
att dela med sig av sina tankar och för att föra en dialog mellan läraren och eleven. Vi
tror att detta arbetssätt kan fungera bra och man kan utforma loggböckerna olika
beroende på vilken klass man har. Loggböckerna vänder sig framförallt till de högre
stadierna men vi tror även att de går att använda på lägre stadier.

Under arbetets gång har vi fått bekräftat hur viktigt det är med ett bra klassrumsklimat,
har man inte det tror vi inte att det spelar någon roll hur bra faktakunskaper och
pedagogiska metoder man har som lärare, det blir ingen bra undervisning ändå.
Avslutningsvis tycker vi att det har varit mycket intressant och givande att få göra
detta arbete med tanke på vår framtida yrkesroll. Redan från början var vi inne på att
fördjupa oss i något ämne som vi i framtiden skulle ha användning av och vi ville även
få möjlighet att diskutera med lärare på fältet. Vi anser även att det varit givande att vi
varit två om detta arbete då vi haft mycket utvecklande diskussioner om hur vi själva
vill arbeta med so-ämnena och nu känner vi oss lite mer redo att gå ut i verkligheten…
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