
 
 Lärarutbildningen Examensarbete, 15 poäng 

 
 

 

 

Ämnesintegration 
- En studie med utgångspunkt i de 

Samhällsorienterande ämnena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för Pedagogik Författare: Johan Candefors & John Edvardsson 

Handledare: Vivi Sten 

GO 2963 

Höstterminen 2008 



 

  

 SAMMANFATTNING 
 

 
 

Författare: Johan Candefors & John Edvardsson 
 
 
 Titel: Ämnesintegration - En studie med utgångspunkt i de Samhällsorienterande ämnena 
 
 

Translation of title: Cross-curricular Studies – A Study with Special Focus on the Swedish 
 Secondary School Subjects of Social Studies 
 

 Antal sidor: 37 
 

 
ABSTRACT 
 
Studiens syfte är att undersöka vilken uppfattning pedagoger som undervisar inom 
grundskolans senare års samhällsorienterande ämnen har kring begreppet 
ämnesintegration, samt på vilket sätt och i vilken omfattning ämnesintegrerad 
undervisning kan ske.  
Metoden för denna kvalitativa undersökning är semistrukturerade samtalsintervjuer; i 
vilka informanterna fick beskriva sin syn på begreppet ämnesintegration samt förmedla 
i vilken omfattning, samt hur, de arbetar. Detta ställdes mot den teori som presenteras i 
denna studie; litteratur med beröringspunkten ämnesintegration, samt de läroplaner och 
kursplaner för samhällsorienterade ämnena där ämnesintegration finns som ett begrepp.  
Det framgår i litteraturen att ämnesintegrationen är grundläggande för elevernas 
förståelse och står inte i motpol till ämnesbunden undervisning. Pedagogerna är positivt 
inställda till att arbeta ämnesintegrerat och gör det gärna; men är ämnesintegration det 
som verkligen sker?  
Resultatet visar på ett begrepp med ett flertal definitioner, där det finns ett flertal olika 
uppfattningar om hur, när och i vilken omfattning det passar att arbeta på detta sätt. 
 
 
Sökord: Ämnesintegration, Samhällorienterande ämnen 

 
 

 



INNEHÅLL 
 
1 INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------› s.4 

2 SYFTE -------------------------------------------------------------------------------------› s.5 

2.1 Problemformulering --------------------------------------------------------------› s.5 

3 TEORETISK GENOMGÅNG ----------------------------------------------------------› s 6 

 3.1 Ämnesintegration -----------------------------------------------------------------› s.6 

3.1.1 Lärande och ämnesintegration ------------------------------------------› s.6 

3.1.2 Ämnesbunden och ämnesintegrerad undervisning -------------------› s.9 

3.1.3 Svårigheter med ämnesintegrerat arbete -------------------------------› s.10 

3.1.4 Varför arbeta ämnesintegrerat -------------------------------------------› s.10 

 3.2 Styrdokument --------------------------------------------------------------------› s.12 

 3.2.1. Läroplaner ----------------------------------------------------------------› s.12 

 3.2.2. Kursplaner ----------------------------------------------------------------› s.15 

4 METOD -----------------------------------------------------------------------------------› s.17 

4.1 Val av metod ---------------------------------------------------------------------› s.17 

4.2 Etiska aspekter -------------------------------------------------------------------› s.18 

4.3 Urval och beskrivning av undersökningsgruppen ---------------------------› s.19 

4.4 Validitet och Reliabilitet --------------------------------------------------------› s.21 

4.5 Bearbetning och Analys --------------------------------------------------------› s.22 

4.6 Metodkritik ------------------------------------------------------------------------› s.22 

5 RESULTAT ---------------------------------------------------------------------------------› s.23 

5.1 Empiriskt resultat ----------------------------------------------------------------› s.23 

5.2 Analys ----------------------------------------------------------------------------› s.28 

6 DISKUSSION ----------------------------------------------------------------------------› s.33 

6.1 Sammanfattande diskussion ---------------------------------------------------› s.33 

6.2 Förslag på fortsatt forskning ---------------------------------------------------› s.33 

REFERENSER ------------------------------------------------------------------------------› s.34 

Bilaga 1 – Intervjuguide -------------------------------------------------------------------› s.36 

Bilaga 2 – CD med inspelad data: Intervjuer med informanter ------------------------› s.37 



4 

 

 

1 INLEDNING 

 

Som blivande samhällskunskapslärare, och även sedan en tid tillbaka praktiserande i yrket, 

finner vi det intressant att undersöka hur man som SO-lärare kan integrera andra ämnen i 

sin undervisning. Enligt vår erfarenhet är ämnesintegration en så gott som nödvändighet 

för att få eleverna att uppnå målen i respektive ämne; detta då de komplexa problem som 

de olika ämnena tar upp kräver kunskaper inom både de samhällsorienterade ämnena som 

de naturorienterade. Det vi är intresserade av att undersöka är hur praktiserande SO-lärare 

idag ser på ämnesintegration och hur de går till väga i sin undervisning. 

 

Under lärarutbildningens praktikperioder har vi sett olika typer av ämnesintegration. 

Många skolor har till exempel temaveckor då alla arbetar med ett speciellt gemensamt tema 

och där samtliga skolämnen tas upp. Men själva arbetet tenderar ändå att fortsatt vara 

uppdelat ämnesvis; det vill säga det som påstods vara ämnesintegration i själva verket inte 

var det.  

Vår erfarenhets säger att det finns områden, inom till exempel SO-ämnet samhällskunskap, 

som eleverna får svårt att förstå om de inte har kunskaper inom exempelvis historia, 

geografi, religion, fysik biologi och kemi etc. Ett annat motsvarande exempel är när 

eleverna studerar ekonomi då det krävs att eleverna och läraren lyfter in basala kunskaper 

inom matematik för att eleverna skall uppleva att ekonomin är greppbar.  

Denna undersökning tror vi oss kunna ha nytta av i vår kommande lärargärning då 

ämnesintegration är ett betydande redskap vad gäller lärarens förmåga att kunna förmedla 

en förståelse till eleverna 
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2 SYFTE 

 

Syftet med denna undersökning är att studera hur SO-lärare ser på ämnesintegration och de 

olika arbetssätt man eventuellt använder sig av.  

 

 

2.1 Problemformulering 

Vi har valt att arbeta utefter följande frågeställningar: 

1. Hur ser SO-lärarna på ämnesintegration? 

2. Arbetar SO-lärarna ämnesintegrerat, och hur går de i så fall till väga? 
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3 TEORETISK GENOMGÅNG 
 

3.1 Ämnesintegration 

Litteraturen behandlar ämnesintegration främst ur ett SO-perspektiv. Med SO avses 

Samhällsorienterande ämnen.  SO-blocket omfattar de fyra ämnena Historia, Geografi, 

Samhällskunskap och Religion. 

 

3.1.1 Lärande och ämnesintegration 

En pedagog har ett stoff, det vill säga det råmaterial (Nationalencyklopedin [a] ) läraren 

har med sig och som denne har som byggstenar i sin undervisning, av kunskap som ska 

förmedlas till eleverna och i SO-blocket finns det olika syn bland lärare om hur detta ska 

ske. Ska man läsa allt som en helhet som täcks inom SO-blocket eller ska det delas upp i de 

fyra olika ämnena?  

 

I boken ”Grundskolans ämnen i ljuset av den nationella utvärderingen” (Skolverket, 2005) 

har man genom intervjuer med elever och lärare kommit fram till att de som läser SO i 

block får en mer varierad undervisning vilket i sin tur leder till att undervisningen blir mer 

stimulerande och ger möjlighet för eleverna att utveckla flera olika kompetenser. De 

skriver följande:  

 

”En blandning av arbetssätt kan ge eleverna tillfälle att lyssna på lärarens 

förklarningar och berättande, möjligheter att pröva egna argument och 

respektera andras liksom att söka, sammanställa och värdera information på 

egen hand. Variationen kan också ge eleverna möjligheter till studier av 

självvalt innehåll.” (Skolverket, 2005:126)  
 

Skolverket skriver att en faktor detta kan bero på är att vid de skolor där de läst SO som ett 

block, har arbetspassen varit längre än vid de skolor där ren ämnesläsning förekommer. 

Skolverket har också i sin undersökning kommit fram till att de elever som läst SO i block 

har erhållit högre betyg än de som läst SO som enskilda ämnen. (Skolverket, 2005) 

 

Björn Andersson (1994) redogör för begreppet ämnesintegration i sin rapport, vilken har 

sin utgångspunkt ifrån NO-blocket men mycket överensstämmer med SO-blocket. Han 

definierar ämnesintegration som: ”Med integration menas, när det gäller undervisning och 

lärande om världen, att sammanfoga skilda delar till ett helt” (Andersson, 1994:15). Denna 

definition menar han är en av två utgångspunkter läraren kan ha. Den andra är att det är 
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eleven själv som integrerar de olika ämnesdelarna i sitt lärande. Vidare menar han att det 

inte finns något exakt samband mellan dessa utgångspunkter då eleven själv kan skapa 

helheter utan att läraren presenterat stoffet och att eleven även inte behöver se de helheter 

som läraren lägger fram. Han menar att det finns en risk om läraren betonar delarna för 

mycket så att eleverna bara får bra detaljkunskap utan att se sammanhangen eller tvärtom 

att läraren betonar helheten så kunskapen blir diffus utan substans. Vid en 

ämnesövergripande problembaserad undervisning kan eleverna få en helhetssyn på ett 

område. De enskilda ämnena kan i många fall inte ge svar på alla frågor, men 

tillhandahåller ändå den nödvändiga kunskapen (Andersson, 1994). 
 

I rapporten Integration eller ämnesläsning, en fråga om kunskapssyn behandlar även 

Svingby (1984) begreppet ämnesintegration. Gunilla Svingby delar precis som Björn 

Andersson upp ämnesintegrationen i två delar och Svingby talar om bredd och djup i 

integrationen. Att ha en djup integration i form av en samlad undervisning ger eleverna bra 

förutsättningar för den egna integrationen. I djup integration blir integrationen mellan de 

delaktiga ämnena bra och i bred integration omfattas många ämnen. Vid total integration 

är det maximal bredd, det vill säga alla ämnen, och maximalt djup och ämnena är 

försvunna (Svingby, 1984). 

 
Figur 3.1.1 (Svingby, 1984:17) 
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Figur 3.1.1 visar en stor integrationsbredd; det är många ämnen som omfattas. Problemet 

här är att ämnena mer har ett ytligt samband med temat och att de olika ämnena inte ger 

någon helhetsbild tillsammans utan bara redogör för sin sak. Svingby (1984:17) skriver: 

”Genomgående är temat ett exempel på ett ämnesövergripande tema som motverkar 

sammanhang och förståelse” (ibid.). Hon menar vidare att problemet vid ett tema är att ta 

reda på vilket stoff eleverna klarar av att få ihop till en helhet. Svingby tar upp ett exempel 

på hur det går att få bra djup på detta tema, vilket överensstämmer med det vi ovan nämnt 

som problembaserad undervisning. Detta tema kan utgå ifrån föroreningar i Rhen och ha en 

överskrift som lyder: ”Rhen, kloak och badvatten. Hur kan en flod förorenas och renas”? 

För att lösa denna fråga krävs det att man tittar på Tysklands industrialisering och historia, 

ekonomisk geografi och naturorienterade ämnen (Svingby, 1984:18). Hon menar vidare på 

att det är frågorna och problemen som bestämmer vilka ämnen som integreras. Eftersom 

det finns många frågor och problem som inte kan ställas och besvaras av ett enda ämne är 

det viktigt med ämnesintegration. Exempel på sådana områden kan vara fredsfrågan, 

energifrågor eller kvinnofrågor (ibid.). 

 

Allt som påstås vara ämnesintegration är inte ämnesintegration slår Ekbom fast. Exemplet 

han har är att det egentligen mer handlar om att det existerar en ”gemensam nämnare”; 

ämnet för temaarbete i lärarlaget var FRED. Biologiläraren hade svårt att koppla an sin 

undervisning till temat så själva fågeln, Fredsduvan, fick bli kopplingen. Detta är ett typiskt 

exempel på ”integration utifrån en gemensam nämnare på en mycket ytlig nivå. Den 

gemensamma nämnaren är inte mer än ett ord, och det är egentligen bara slumpen som 

avgör vilket innehåll som studiet av `FRED´ får.” (Ekbom, 1989:118). Delarna är med 

andra ord mest valda därför att de tycks höra ihop, men tyvärr vet ibland inte ens läraren 

hur (ibid.). 

 

Risken för att ämnesintegrationens syften förfelas ökar med antalet ämnesföreträdare och 

att den formas av gemensamma nämnare. Inte därför att flera lärare arbetar tillsammans 

utan därför att de, identifierade ämnesföreträdare, lättare blir låsta till sina respektive ämnes 

innehåll.  

 

Den viktigaste anledningen till ”felen” med den ”gemensamma nämnaren” som finns vid 

varje tematiskt arbete är att de saknas en problembaserad frågeställning. Som tidigare 
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nämnts av Svingby så hör frågande och ämnesintegration starkt ihop. ”Det är i problemet 

som relationerna mellan olika företeelser kan fokuseras och leda till att samband klargörs. 

Frågandet är det vetenskapliga arbetets utgångspunkt.” Ekbom fortsätter sitt resonemang 

”utgår man från en fråga är det lättare att studien verkligen kommer att beröra sammanhang 

och relationer, det första kriteriet för integration.” (Ekbom, 1989:125-126). 

 

3.1.2 Ämnesbunden och ämnesintegrerad undervisning 

 

Enligt Ekbom (1989) är integration ett ord som har sitt ursprung från ekonomin och 

betyder ”att sammanföra till en enhet”. Att skolan tog över innebörden av begreppet utan 

att omformulera det kan sägas ha gett ett problem. När Lgr 80 introducerar begreppet fick 

det nämligen ingen klar definition (ibid.). Det framstod två motpoler i diskussionen menar 

Ekbom, ämnesbunden eller integrerad undervisning. Efterhand ville man tillgodose 

kravet på tema men om det inom detta tema verkligen skedde ämnesintegration är 

tveksamt (Ekbom, 1989:89). I och med att definitionen inte var entydig uppfattade många 

lärare det som att de behövde välja och strukturera en helt ny form för undervisningen. 

Svingby (1985:171) tar upp att det funnits och finns ett flertal sådana här diskussioner i och 

kring skolan; så som elevkunskaper eller ämneskunskaper, faktaundervisning eller 

problemorientering, kunskaper eller fostran. Kärnan i debatten är de påståenden som säger 

att ”ämnesläsning ger ytliga och splittrande kunskaper”, samt ”integrerad undervisning inte 

ger några kunskaper” (ibid.). Svingby (1985:171) ville ta kål på debatten genom att skriva 

att det borde vara uppenbart för alla att ”undervisningens effekter inte bara beror på hur 

undervisningen är organiserad utan på vad den innehåller.” (ibid.). 

 

”Det behövs kunskaper för att ge erfarenheterna mening och sammanhang 

utöver stundens. Kunskaper kan hjälpa oss att identifiera problem och att se 

dem från olika håll. Kunskaper som skolan ger kan hjälpa till att forma en 

världsbild men de kunskaper som fodras är inte i första hand enstaka fakta. 

Det som behövs är insikter i vissa grundläggande sammanhang och ett 

analytiskt och undersökande förhållningssätt – en i grundläggande mening ett 

vetenskaplig kunskap.” (Svingby, 1985:175) 

 

Svingby (1985) fortsätter att förklara att tanken med att arbeta på detta sätt är att få 

eleverna att ”ställa frågor och sätt att skaffa sig ett faktaunderlag att ta ställning utifrån […] 

att reflektera och analysera, […] ge dem de grundläggande begreppen och sambanden inom 
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ett visst kunskapsområde.” För Svingby påpekar samtidigt att det trots allt krävs kunskaper 

av faktatyp men inte nödvändigtvis exakt samma för alla.” Hon säger vidare att man 

behöver ta olika metoder i anspråk för att utveckla kunskaper. Metoden väljs med 

utgångspunkt i hur den bedöms främja kunskapsutvecklingen.” (ibid.). 

 

3.1.3 Svårigheter med ämnesintegrerat arbete 

Det finns inte några direkta nackdelar med att samarbeta ämnesintegrerat slår Arfwedson 

(1989:14) fast. Däremot finns en del praktiska hinder och svårigheter så som skolans 

organisation; schemaläggning och lokalproblem. Eller, om man vill, att det måste finnas 

gemensam tid för planering. Sandström (2005:60) påpekar just att ”principen att skolämnet 

styr schemaläggningen dominerar. Det får en konsekvens att det blir knepigt att hitta 

gemensam tid för arbetslagsmöten och ämnesintegration.” (ibid.). Vidare påpekar 

Arfwedson vikten av att inte krångla till det; ”själva temat är viktigare än att alla ämnen 

måste vara representerade.” (Arfwedson, 1989:21). En annan viktig aspekt som kan 

uppfattas som det mest fundamentala är att ”man kan inte tvinga någon till 

ämnesintegration”, detta då ”ämnesintegration måste grundas på frivilligt engagemang från 

lärare.” (ibid.) och vissa lärare känner ett motstånd då det är mer tidskrävande och kräver 

mer planering att arbeta ämnesintegrerat samt att Ekbom (1989) att ”integration underlättas 

av långa lektionspass.” (ibid.). Tiden är det som ställer till det. 

 

3.1.4 Varför arbeta ämnesintegrerat? 

Ämnesintegration syftar till att underlätta för eleverna att förstå sammanhang. Därför är 

ämnesintegration att studera relationer mellan olika företeelser i vår omvärld (Ekbom, 

1989). ”Förståelse” syftar istället på individen och hennes relation till sammanhangen 

(Ekbom, 1989:102). Vi förstår alltså när något nytt kan assimileras till det egna jaget. Det 

som är gemensamt när vi försöker förstå och försöker förklara är att det i båda fallen 

handlar om relationer (ibid.). Ekbom (1989) skriver vidare att han anser att integration i 

meningen studier av sammanhang för förståelse inte kan sägas vara kontroversiellt; han kan 

nämligen inte tänka sig någon som inte tycker att eleverna skall lära sig förstå 

sammanhang. 

Den fundamentala frågan som Ekbom (1989) ställer är intressant för diskussionen; behöver 

vi som lärare hjälpa eleverna med ämnesintegrationen eller sker den eftersträvansvärda 

integrationen ändå, utan att undervisningen måste bidra? En av definitionerna för 
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ämnesintegration är något som sker automatiskt i våra hjärnor. Bara vi får delarna faller 

dessa på plats automatiskt. De lärare som är positivt inställda till ämnesintegration i skolan 

kan hålla med om att den sker naturligt; men då är frågan om den nu sker naturligt, varför 

ska då läraren anpassa sin undervisning? Svaret som Ekbom (1989:104) presenterar är att 

”skolan inte ska vara annorlunda eller motstridig detta naturliga strävande efter förståelse 

av sammanhang.” Ett annat tungt argument för ämnesintegration är att ”elever som inte får 

en chans att studera sammanhang och relationer förlorar möjligheten att förstå.” (ibid.). 

Ytterligare en poäng som Ekbom (1989) lyfter fram är att ”integrationens princip att det är i 

studien av den komplicerade helheten som man lär sig delarna som den består av. Helheten 

föregår delarna.” (ibid.). 
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3.2 Styrdokument 

För att visa den ram SO-läraren arbetar inom och i vilken ämnesintegration kan ske 

presenteras i detta avsnitt relevanta utdrag ur styrdokumenten. 

 

3.2.1 Läroplaner 

Anledningen till att vi börjar med Läroplan 80 är att det var då den skola vi har idag 

började ta form. Det vill säga en övergång från regelstyrning till målstyrning.  

 

Betänkandet inför LGR 80 

I Läroplan för grundskolan 1980 (LGR 80) blev det en förskjutning från regelstyrning till 

målstyrning där målen knöts samman till vissa centrala begrepp inom de olika ämnena. 

Detta innebar en stor förändring i arbetet med läroplaner. I och med detta fick skolorna 

övergripande mål de skulle uppnå men ett utrymme till lokalt arbete om hur dessa mål 

skulle uppnås. Skolorna skulle analysera läroplanen och utefter sina egna resurser göra en 

lokal arbetsplan som ska följas och sedan utvärderas (Lundgren, 2004).  

 

LGR 80 innebar en stor förändring för SO-blocket då man nu frångick den klassiska 

uppdelningen av SO i Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap för att i stället 

dela upp ämnena i fem tematiska områden:  

• Människan 

• Människans omgivning 

• Människans verksamhet (i ett tidsperspektiv) 

• Människans verksamhet (i ett samhällsperspektiv) 

• Människans frågor inför livet och tillvaron. 

Tillsammans med de tre naturvetenskapliga perspektiven (Biologi, Kemi och Fysik) skulle 

de olika inriktningarna komplettera varandra (Skolverket, 2004). 
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Betänkande inför LPO 94 

I läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (1992) som ligger till grund 

för Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

1994 (LPO 94) kan man läsa deras olika resonemang kring arbetet med 

styrdokumenten. De har i sitt arbete utgått ifrån fyra olika frågor: 

 

• Vilka uppgifter blir viktiga och möjliga för skolan att ha i framtiden? 

• Vilka mål ska skolan ha och hur ska de utformas? 

• Vilket innehåll skall väljas ut för lärande och hur ska det organiseras? 

• Vad ska styras nationellt och vilken frihet ska finnas lokalt? 

 

Den tredje punkten är en av de centrala sakerna en lärare handskas med; vad ska 

läras ut och hur ska det gå till? Skolverket menar att det ger en tydligare 

fördelning av ansvaret mellan nationell och lokal nivå. Politiker bestämmer 

målens utformning medan lärarna avgör hur de ska förverkligas (Skolverket, 

1992). 

 
I och med att styrningen ska ske med hjälp av mål och inte med regler får läraren ett större 

utrymme i sitt professionella yrkesutövande. Detta utrymme är viktigt då läraren arbetar 

med människor som har olika förutsättningar för sitt lärande. Fokus ligger på att målen ska 

uppnås, inte hur. Läroplanskommittén menar att läroplaner och kursplaner ska lämna ett 

friutrymme för en professionell utveckling av skolan utan att äventyra den nationella 

likvärdigheten. Alla skolor har samma ramar i form av styrdokument att utgå ifrån och 

därefter är tanken målen ska omformas lokalt (Skolverket, 1992). 

 

Vid en översyn av de samhällsorienterade ämnena hade läroplanskommittén ett förslag 

om att ämnet skulle kallas Samhällslära (omfattar SO-ämnena geografi, historia, religion 

och samhällskunskap). Detta förslag gick inte igenom men resonemangen och 

tankegångarna har ändå stor betydelse för diskussionen kring ramarna för undervisning 

inom SO-ämnena. Tanken var inte att det skulle vara en sammanslagning utav dessa 

ämnen utan en slags helhetsförståelse för samhället utifrån de olika perspektiven. 

Läroplanskommittén ansåg att det var viktigt att arbetet med kursplanerna skulle 

samordnas för Samhällslära och de enskilda ämnena som skulle ingå. Utgångspunkten i 
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detta ämne skulle vara elevernas egna frågor och genom perspektiven förr och nu, nära 

och fjärran, skulle eleverna få överblick och sammanhang om sin omvärld (Skolverket, 

1992). 

 

Innehållet i ämnet Samhällslära avsågs att vara: 
 

• Hur samhällen är organiserade 

• Förhållande mellan natur och samhälle 

• Arbete och näringsliv 

• Hur länder styrs 

• Hur människor bor och lever 

• Hur man tar hand om varandra, vård omsorg och utbildning 

• Värden och normer, moral och etik 

• Tro och livsåskådning 

 

Eleverna avsågs arbeta med det lokala samhället och landskapet, hembygden. Där finns 

aspekter som täcker in de olika delarna av Samhällsläran. Först skulle eleverna få en 

överblick över det lokala samhället för att sedan blicka utåt i världen. Läroplanskommitténs 

förslag om ämnet samhällslära gick aldrig igenom utan vi har idag SO där de fyra ämnena 

ingår. 

 

När LPO94 kom visade det sig att beslutet varit att återgå till den traditionella uppdelning 

av SO-ämnet i de fyra ämnena Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap; detta till 

skillnad ifrån LGR 80 där man delade upp SO-ämnet i tematiska områden. 

I Prop. 1992/93:220 står det att kursplanerna bara ska ange målen, inte hur undervisningen 

ska läggas upp. Det finns då i fortsättningen inget som hindrar en ämnesövergripande 

undervisning eller temaarbeten. De separata kursplanerna garanterar däremot att samtliga 

fyra ämnen inom SO verkligen blir behandlade (Skolverket, 1992). Skolverket motiverar 

även uppdelningen med att avgränsningar är nödvändiga om inte kunskaperna ska bli 

slumpmässiga och sakna sammanhang, trots att varje avgränsning av ett kunskapsområde 

riskerar att försvåra gränsöverskridande synsätt och perspektiv (ibid.). 
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3.2.2 – Kursplaner 

 

Kursplan 2000 

I och med den snabba samhällsutvecklingen, den ökade internationaliseringen, arbetslivets 

förändring och IT-samhällets utveckling, ansåg Skolverket att LPO 94 behövde revideras; 

detta resulterade i Kursplan 2000. Det har varit viktigt att utforma styrdokumenten för att 

skolorna tydligt ska se sitt uppdrag. Både nationella mål och utrymme för lokalt arbete 

måste framgå (Skolverket, 2000 [a] ). Vidare skriver Skolverket (2000 [a] ) att det var tre 

viktiga saker som gick igenom under revideringen. Det första är att det måste finnas en 

tydlig koppling mellan kursplan och läroplan. Ämnena ska knyta an till kunskapsmålen och 

värdegrunden i läroplanen. Det andra är att det måste finnas en tydlig balans mellan det 

nationella och det lokala där ramarna sätts nationellt och stoff och metod utformas lokalt av 

lärare och elever (ibid.). Den nu gällande kursplanen innebär att man nu ännu mer inriktar 

sig på de kunskapskvalitéer som eleverna ska få medan innehållet i undervisningen bestäms 

lokalt av läraren tillsammans med eleverna och då utgår man ifrån elevernas intresse, 

behov och förutsättningar (Skolverket, 2004). Det tredje är att det ska finnas en bra 

koppling mellan grundskola och gymnasieskola. Det är viktigt att eleverna känner att 

gymnasieskolan knyter an till de tidigare studierna på grundskolan men även ger nya 

utmaningar (Skolverket, 2000 [a] ). 

 

I den aktuella kursplanen för SO är:  
 

”Huvuduppgiften för de samhällsorienterande ämnena att utveckla elevens 

kunskaper om människan och hennes verksamheter samt om förändringar i 

landskapet och i samhället på skilda platser och under skilda tider”.  

(Skolverket, 2000 [b] ) 
 

Syftet med ämnet är att:  
 

”stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över 

företeelser i samhället, att stärka beredskapen att överblicka den egna och 

andras livssituation, att öka tryggheten i den egna identiteten samt att ge 

kunskaper om hur vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell mångfald”.  

(Skolverket, 2000 [b] ) 
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SO-blocket har delats upp i fyra kunskapsområden:  

 

• Demokrati som livsform och politiskt system 

• Kulturella mönster och kulturell variation 

• Lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor 

• Kunskapande i ett informationsrikt samhälle 

 (Skolverket, 2000 [b] ) 
 

SO-läraren har två kursplaner att förhålla sig till; en gemensam för alla fyra ämnen, 

samt sedan en för varje enskilt ämne. I den gemensamma kursplanen framgår de 

kunskapsområden som ska tas upp inom blocket som inte är uttalat i de enskilda ämnenas 

kursplaner. Detta dokument har en stor betydelse för lärarens upplägg av sin undervisning 

inom SO och ska fungera som ett bra komplement till ämnenas kursplaner (Skolverket, 

2000 [b] ). 

 

I kommentarmaterial till LGR 80 skrev skolöverstyrelsen att SO-läraren har färre 

organisatoriska begränsningar än vad till exempel lärare i historieämnet har då dessa i 

större utsträckning är bundna till sitt ämne (Skolöverstyrelsen, 1980). 

 

I den aktuella kursplanen för de samhällsorienterade ämnena står det: 
 

”Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett samhällsorienterande 

perspektiv, utgör tillsammans med kursplanerna för de olika ämnena en helhet 

vars delar skall stödja och komplettera varandra.” (Skolverket, 2000 [b] ) 

 

Detta förutsätter nästan att läraren är en SO-lärare som har klassen i hela blocket så att man 

kan kombinera och integrera de olika ämnena till en helhet. Det finns mål som ska uppnås i 

de olika ämnena och det är lärarens bakgrund samt eleverna intresse som styr hur man 

fördelar tiden till de olika ämnena. Detta är en skillnad mot tidigare kursplaner då den 

gemensamma skrivningen utgjort ett alternativ till ämnenas skrivningar  

(Skolverket, 2000 [b] ). 
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4 METOD 
 

4.1 Val av metod 

Denna studie är en kvalitativ undersökning där vi intervjuat lärare verksamma som 

pedagoger inom SO-ämnena i grundskolans senare år (år 7-9). Anledningen till att vi valde 

intervjuer framför andra metoder är det som Kvale (1997:9) skriver om att intervjun är ett 

utbyte av synpunkter två människor emellan, som samtalar om ett ämne av gemensamt 

intresse. Vi valde en semistrukturerad struktur som modell för våra intervjuer och ett svar 

till anledningen framgår i följande citat av Kvale (1997:121) ”ju spontanare 

intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man erhåller spontana, livliga 

och oväntade svar.” (ibid.). Att de är semistrukturerade innebär att intervjuaren ”har en lista 

över förhållandevis specifika teman som ska beröras (intervjuguide).” (Kvale, 1997:121), 

men som man sedan rättar sig efter i den utsträckning att det gagnar intervjun. Frågorna bör 

enligt Kvale (1997) vara utformade så att ett dynamiskt positivt samspel uppstår. Detta sker 

genom att samtalet hålls flytande och den intervjuade känner sig motiverad att tala om sina 

upplevelser och känslor (ibid.)  

Vårt val av metod var rätt om vi utgår från det Trost (1997) menar på om att intervjuer är 

bästa sättet att gå till väga om man vill få fram hur enskilda personer tänker och reagerar 

och är ett mycket bättre tillvägagångssätt än till exempel enkäter. Följande citat beskriver 

mycket träffande varför en kvalitativ metod passar vårt arbete: 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur de intervjuades 

synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 

livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. (Kvale, 1997:9) 

 

Det skall dock sägas att den kvalitativa undersökningsformen emellanåt får kritik av 

kvantitativa forskare. De menar på att kvalitativa undersökningar lätt blir för subjektiva. 

(Bryman, 2002:269) Med detta menar de att kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning 

bygger på forskarnas ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt och även på det nära och personliga förhållande som de etablerar med 

informanterna (ibid.). Trots denna risk för subjektivitet i den kvalitativa 

undersökningsformen valde vi därmed bort det kvantitativa synsättet som har sin bakgrund 

i naturvetenskapen och där fokus ligger på objektiva, empiriska kvantifierbara mätningar 

och observationer (Stukát, 2005). Eller som Trost (1997:23) framställer valet av studie ”om 
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frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, då skall man göra en 

kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så 

skall man göra en kvalitativ studie.” (ibid.). 

Vi valde att spela in våra intervjuer med en diktafon. ”Den kvalitativa forskningsintervjun 

bör spelas in på ljudbandspelare […], vilket innebär att intervjuaren kan koncentrera sig på 

ämnet och dynamiken i intervjun i stället för att behöva göra anteckningar.” (Stensmo, 

2002:122). Att spela in har fördelar så som att man har möjlighet till att kunna lyssna på 

hur något sägs på nytt. Dessutom behövde vi inte bestämma med en gång vad som skall tas 

med i vårt arbete, samt att vi tillsammans med respektive informant kunde lyssna på och 

”diskuteras med dem som observerats”(Stensmo, 2005:120)om vi till exempel förstått 

deras svar rätt. Efter att ha diskuterat fördelarna påtalar Stensmo (2005:121) att det kan 

finnas nackdelar med att spela in en informant; så som att denna kan uppträda 

onaturligt/konstlat eller vara spänd när de vet att det de säger spelas in, samt att 

intervjuaren tappar registrering av rummet och lukter, överväger ändå fördelarna och ger 

många flera dimensioner än vad det skrivna ordet kan göra. Detta är något vi stöder oss på 

när vi väljer att inte skriva ut transkriptioner av intervjuerna; vilket Kvale (1997:85) tydligt 

påpekar, att författare av en vetenskaplig studie bör göra, i det han kallar för ”utskrift” 

(ibid.); vilket innebär att intervjumaterialet överförs från talspråk till skriftspråk (Stensmo, 

2002:123). Detta beror på att vi istället lämnar med CD-skivor med intervjuerna på. Vi 

menar då att den som läser detta arbete har chans att lyssna på intervjuerna och kan i större 

utsträckning få dra sina egna slutsatser, och inte behöva göra det samma genom våra 

utskrifter där författarnas uttolkning dominerar. 

 

4.2 Etiska aspekter  

Bryman (2002:444) skriver att praktiskt taget alla undersökningar inbegriper delar som är, 

mer eller mindre, etiskt tvivelaktiga. Vi försöker genom detta avsnitt visa på att vi är 

förhållandevis medvetna om vilka spelregler som bör gälla vid författandet av en 

rapport/uppsats som har intentionen att vara vetenskapligt belagd.  

 

Som Vetenskapsrådet (2008) påtalar utgör ”[…] forskarens eget etiska ansvar i en mening 

grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel.” (Vetenskapsrådet, 2008). De 

påtalar vidare att forskaren, i det här fallet vi författare, styrs av en viss yrkesetik. Även då 

vi inte är professionella forskare anser vi oss styras av dessa etiska regler, samt påverkas av 
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en mängd outtalade och uttalade normer som talar om vad god vetenskap är, det vill säga 

att göra ett gott arbete (ibid.). Bryman (2002:440) skriver vidare att det är viktigt att ta vissa 

etiska frågor i betänkande innan någon form av undersökning görs där informanter ingår. 

De grundläggande etiska frågor en forskare enligt Bryman (2002) ska ställa sig är om 

kraven på frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet uppfylls. Dessa 

övergripande teman har därefter utarbetats till fyra överenskommelser bland svenska 

forskare:  

• Informationskravet: Forskarna, det vill säga oss författare av denna uppsats, 

informerade deltagarna, det vill säga informanterna, av studien om dess syfte. Detta 

innebar att informanterna fick kännedom om att deras åsikter och den information 

de gav oss under intervjuerna skulle användas i vår uppsats och att ljudinspelningen 

skulle bifogas som bilaga i form av CD-skivor. Dessutom var det viktigt att 

deltagarna förstod att de deltog frivilligt och att de hade rätt att avbryta om och när 

de ville. 

• Samtyckeskravet: Informanterna har rätt att bestämma över sitt deltagande; i 

vilken utsträckning de vill delta. I och med att ingen av informanterna var 

minderåriga så behövdes ingen målsman kontaktas genom informationsbrev, så 

som varit fallet om våra informanter delvis eller helt bestått av elever. 

• Konfidentialitetskravet: Innebär helt enkelt att de som ingår i undersökningen 

skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta anser vi att vi gjort då vi 

har hållit så väl informanternas identitet som arbetsplats hemlig. 

• Nyttjandekravet: Att de uppgifter vi samlat in endast skall användas till det 

deltagarna har blivit meddelade att de skall använda till; vilket i vårt fall är vårt 

examensarbete. 

 

4.3 Urval och beskrivning av undersökningsgruppen 
 

När vi skulle göra vårt urval av informanter hade vi som första premiss att dessa skulle vara 

aktivt undervisande inom SO-ämnet. Vi tog kontakt med våra tidigare handledare, från våra 

praktiker, på respektive skola för att finna informanter. Detta gjorde vi för att vi på dessa 

skolor var kända och det tror vi underlättade informanternas inställning till att delta i våra 

intervjuer. Informanternas deltagande skedde på helt frivillig basis och informanterna fick 

också studiens bakgrund berättad för sig. Dessutom berättade vi att intervjun var avsedd för 

denna studie, samt vad för slags studie det handlade om. Vi lade ingen vikt vid 
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genusperspektiv, mest därför att det inte är vår fokus i denna studie. Men det slumpade sig 

ändå så att vi fick en förhållandevis jämn fördelning som var 3 kvinnor och 2 män; då dessa 

råkade vara anställda som just SO-lärare. Däremot fick åldersperspektivet en större 

inverkan eftersom vi var ute efter att få informanter som vi på förhand trodde kunde ha 

nyttig information och stor erfarenhet. Men det var inget vi på förhand såg till att kolla upp 

utan det var slumpen som ännu en gång fick spela in vilka i intervjuade. Informanterna  

hade mellan 7 års, och ända upp till 35 års erfarenhet inom läraryrket. Flertalet av dem hade 

dessutom varit verksamma på samma arbetsplats under hela sin yrkeskarriär och därmed 

kunnat följa utvecklingen över ett långt tidsperspektiv, vilket var positivt. Det som kopplar 

dessa informanter till varandra och som gör att de har en tydlig referensram är förutom att 

de samtliga är lärare, att de är anställda på två likartade arbetsplatser (Informant 1 & 2 på 

en skola och informant 3, 4 och 5 på en annan skola). 
 

Här följer en presentation av våra informanter: 

 

Informant 1: Kvinna som arbetat som pedagog i 34 år, och undervisar i Svenska och alla  

 SO-ämnen. Har behörighet i Svenska, Historia och Religion. 

 

Informant 2:  Man som arbetat som pedagog i 33 år, och undervisar i Svenska och alla  

 SO-ämnen. Har behörighet inom Svenska, Religion, Historia och Geografi. 

 

Informant 3: Kvinna som arbetat som pedagog i 7 år, och undervisar inom Svenska som  

 andraspråk och alla SO-ämnen. Har behörighet inom Historia, Religion och  

 Samhällskunskap. 

 

Informant 4: Man som arbetat som pedagog i 35 år, och undervisar inom alla  

 SO-ämnen. Har behörighet upp till gymnasienivå (men han har enbart varit  

 yrkesverksam inom grundskolans senare år) inom  

 Samhällskunskap (Statskunskap, Nationalekonomi), Historia och Geografi. 

 

Informant 5: Kvinna som arbetat som pedagog i 35 år, och undervisar inom Svenska,  

 Religion och Historia. Har behörighet inom Svenska, Religion och Historia. 
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4.4 Validitet & Reliabilitet 

Validitet och Reliabilitet är två viktiga begrepp att förhålla sig till för så väl forskaren, som 

rättesnöre vid författandet, som för granskaren/läsaren, av studien när det gäller att få en 

bild av kvaliteten i undersökningen (Bryman, 2002). Det vill säga om studien uppfyller de 

krav som ställs på en studie som säger sig vila på en vetenskaplig grund. För att reda ut 

begreppen brukar man sammanfatta validitet som ”ett mätinstrument som mäter det som 

man avser att mäta.” (Nationalencyklopedin [b] ). En annan definition säger att medan 

validitet är frånvaro av systematiska mätfel, är reliabilitet frånvaro av slumpmässiga sådana 

(ibid.). 
 

Bryman (2002:257) tar upp den diskussion som förekommer angående reliabilitet och 

validitet och hur lämpliga de begreppen verkligen är när det kommer till kvalitativa 

undersökningar. Validitet ”verkar nästan definitionsmässigt rymma konnotationer som rör 

mätning.” (ibid.) som höres är bättre anpassat för en kvantitativ undersökning. 

Även begreppet reliabilitet kan sägas vara problematiskt när det skall användas i en 

samhällsvetenskaplig undersökning som detta får anses vara. Detta har LeCompte & Goetz 

(ibid.) löst genom att dela upp begreppen i extern- och intern reliabilitet samt extern- och 

intern validitet.  

Extern reliabilitet innebär den utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas. Det är i 

de flesta fall svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning, eftersom det är 

omöjligt att frysa en social miljö och de sociala betingelserna. Detta är uppenbart med 

tanke på att lärarna säkert var på ett visst humör, tolkade in det vi sade på ett visst sätt, samt 

var påverkade av den planering som låg för dagen. Detta är svårt att exakt upprepa. Även 

extern validitet blir svårt då detta innebär den utsträckning i vilken resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2002:257 – 258). Vilket 

kan anses vara problematiskt av samma skäl som extern reliabilitet. Intern reliabilitet som 

betyder att medlemmarna i ett forskarlag kommer överrens om hur de ska tolka det de ser 

och hör (Bryman, 2002:259 – 260). Detta stämmer som synes mycket bättre överrens med 

vår studie; där vi författare utgör forskarna. Detta utgör våra etiska ramar för vår studie 

tillsammans med Intern validitet som betyder att det finns en god överrensstämmelse 

mellan forskarnas observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar (ibid.). Detta 

kan sägas vara kopplat till den röda tråd som författaren eftersträvar att ha i sin studie som gör 

att tydligt går att se en koppling mellan studiens delar. 

 



22 

 

 

4.5 Bearbetning och Analys 

 

Vid bearbetningen av empirin lyssnade vi först igenom varje intervju två gånger och 

antecknade under tiden. Alla intervjuer överfördes från diktafon till ljudfiler på 

datorn och gjorde det enkelt att pausa och hoppa tillbaka och lyssna på speciella 

avsnitt igen. Därefter utgick vi från anteckningarna och skrev en sammanfattning av 

varje enskild intervju som presenteras i arbetet. Vi valde ut de delar av intervjuerna 

som vi ansåg relevanta för våra frågeställningar och som skulle komma till 

användning i vår analys; då de kopplas till vårt teoriavsnitt samt egna tankegångar. 

Vid bearbetningen av empirin hade vi de två problemformuleringarna som 

utgångspunkter. Utifrån dessa delades resultatet och analysen upp. Detta gjorde vi 

för att underlätta för läsaren att kunna följa våra resonemang, då det skulle kunna bli 

rörigt utan uppdelning.  

 

4.6 Metodkritik 

 

Vår empiri har framkommit genom fem stycken intervjuer på två olika skolor och 

detta kan tyckas vara undermåligt. Vi är medvetna om att vi vid fler intervjuer, samt 

en större spridning ålder-/erfarenhetsmässigt, eventuellt kunnat få en än mer klar 

och pålitlig bild av begreppet ämnesintegration. Efter bearbetning av materialet 

märkte vi att dessa intervjuer ändå täckte in ett brett spektra med två stycken 

motpoler och tre informanter som låg mitt emellan. Genom denna undersökning kan 

det inte dras några generella slutsatser och görs denna undersökning om med andra 

informanter kan resultatet bli ett annat. Dock tror vi att det finns en stor chans att en 

ny undersökning kan hamna inom det spektra vi belyser i vår undersökning trots 

vårt låga antal informanter. Vi kan eventuellt kritiseras för att vi valt att använda 

litteratur som är förhållandevis gammal, med detta beror på att vi inte fann någon 

nyare litteratur som belyste våra frågeställningar lika bra.  
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5 RESULTAT 

Här nedan kommer en sammanfattning av de fem intervjuer vi gjort. Vi har valt att 

redovisa intervjuerna en i taget för att senare i vår analysdel koppla dem till litteraturen. 

Vi har plockat ut de delar ur intervjuerna som vi anser viktigast och mest relevanta för vår 

fortsatta analys. Vi har även valt att dela upp redovisningen utefter våra två 

frågeställningar. 

 

5.1 Empiriskt resultat 

 

� Hur ser SO-lärare på ämnesintegration? 

 
Informant 1: 

 

Informant 1 definierar ämnesintegration som ämnen som samverkar och att man hittar 

beröringspunkter. Integrationen ska skapa helheter och sammanhang för eleverna. 

Informant 1 undervisar i Svenska och SO. Hon skiljer de fyra olika ämnena inom SO åt och 

undervisar de var för sig och då även ett betyg för varje ämne. Det positiva med denna 

uppdelning är att om en elev är mer intresserade av ett ämne kan han/hon fördjupa sig mer 

och erhålla ett högre betyg i detta ämne. Fördelen med ämnesintegration är att det 

underlättar för eleverna att se större sammanhang men det kan i sin tur bli problematiskt 

vid betygsättning. Det är svårt att fastställa vad de uppnått i respektive ämne och vad som 

ligger till grund för ett betyg i det specifika ämnet. När man arbetar ämnesintegrerat måste 

man ha ett syfte och tydligt fokus. ”Man kan integrera med alla ämnen men det får inte 

vara integration bara för integrationens skull.” 

 

Informant 2: 

 

Informant 2 anser ämnesintegration vara viktigt för ”man ska se olika saker i helheter”. 

Han menar vidare att det ”ofta kan vara en begränsning om man bara håller sig till ett 

ämne”. En problematik vid ämnesintegration är att det ”ibland kan ske i brist på djup” och 

här syftar han på ämnesdjupet. Integration är bra på bredden men man kan då tappa på 

djupet och gå miste om de rena ämneskunskaperna. Det fordras vissa kunskaper för att se 

en helhet och det är inte säkert att eleverna ser samma helhet som läraren. Man behöver 

baskunskaper för att se helheter men för mycket detaljer kan leda till förlorad helhet. 

Informant 2 undervisar SO-blocket som fyra enskilda ämnen och det motiveras främst för 
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att om man läser som block så finns det stor risk att vissa ämnen framhävs mer medan 

andra kan komma i kläm. Han säger vidare att det inte finns några begränsningar till 

integration utan det är upp till varje lärare att bedöma i vilken utsträckning det är lämpligt.  

 

Informant 3: 

 

Informant 3 ser integration på två sätt. För det första integration inom SO-blocket som hon 

själv undervisar i samt integration med andra ämnen utanför SO-ämnena. 

Ämnesintegration ger en bättre kunskapsutveckling hos eleverna och det är bra om man 

kan diskutera och undervisa om samma saker i olika ämnen under samma period. Hon 

undervisar SO som enskilda ämnen men skulle inte ha något emot att undervisa dem som 

ett block. Det skulle leda till en bättre kunskapsförståelse om man behandlar alla fyra SO-

ämnena som ett tema. Nackdelen med det skulle vara betygssättningen då betygskriterierna 

mer är skrivna för enskilda betyg.  

 

Informant 4: 

 

Informant 4 läser SO som fyra enskilda ämnen. När Informant 4 ska beskriva 

ämnesintegration gör han en liknelse vid en byrå. I hans ”undervisningsbyrå” finns det inte 

olika lådor med en sak i varje utan bara en enda stor låda där det är blandat. Han menar på 

att det inte går att plocka ut bara ett ämne utan det är många som berörs. Det mesta går att 

integrera men det viktigaste är inte att integrera utan bara om det är till hjälp för att ge 

eleverna en helhetsförståelse. Integrationen får inte bli konstlad utan det måste finnas bra 

anledningar och vara till nytta. Detaljerna är inte det viktiga utan det är helheten men 

detaljerna kan däremot göra ämnet roligt och intressant. Båda saker behövs dock för 

förståelsen då de bidrar till helheten men att bara rabbla upp detaljer är meningslöst då de 

inte sätts i ett sammanhang. 

 

Informant 5: 

 

Informant 5 definierar integrering på följande vis: ”En integrering ska vara när du som 

lärare behärskar de här ämnena och i din undervisning kan använda dig utav dem och se på 

en sak ur andra aspekter”. Hon tycker inte att integrering är samma sak som att läsa 

parallellt. Om eleverna till exempel läser om människokroppen i kemi, biologi och fysik 

och har olika perspektiv med flera lärare blir det inte integrering. Läraren måste kunna alla 
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ämnen som integreras och det går inte att vara flera lärare. Många lärare tycker att man 

ämnesintegrerar vid temaarbete men då det inte finns en gemensam utgångspunkt blir det 

fel. Det finns fördelar att arbeta med samma sak parallellt i flera ämnen men det ska inte 

kallas integration utan integration sker där den enskilda läraren genom sina egna kunskaper 

i de olika ämnena kan påvisa ett sammanhang. En stor problematik blir att den ena läraren 

inte vet vad den andre har sagt och det är inte säkert att det hör ihop. Ett sådant samarbete 

kanske skulle kunna vara möjligt men det kräver en minutiös planering och uppföljning 

efter varje lektion och brister då i en tidsaspekt. Hon säger vidare att världen inte är indelad 

i fyra SO-ämnen utan det behövs mycket naturkunskap som är relevant för SO-

undervisningen.  

 

� Arbetar SO-lärarna ämnesintegrerat, och hur går de i så fall till väga? 

 

Informant 1: 

 

Informant 1 väljer att ämnesintegrera i de fall som det känns som en fördel för att få 

eleverna att förstå helheter. Historia och Religion har de flesta beröringspunkterna och 

integreras ständigt på ett naturligt sätt. Det finns dock specifika områden inom varje ämne 

som är svåra att koppla ihop mot något annat ämne. Exempel på detta är ”Lag och Rätt” 

inom Samhällskunskapen eller ”Hur Sverige styrs”. Integration sker bäst i 

undervisningsavsnitt som är ganska övergripande till upplägget och hon visar på flera 

exempel. I 9:an läser de ett avsnitt som heter ”framtidsfrågor” och där blir det stor 

integration och då främst mellan Samhällskunskap och Geografi. Ett annat område som 

lämpar sig bra för integration är ”Europa och EU” då flera ämnen på ett naturligt måste 

komma in för att skapa en bra förståelse. Likaså är avsnittet ”Demokrati och Diktatur” 

mycket tacksamt att integrera med ett avstamp i Antikens Grekland. Vidare arbetar hon 

med områden som ”Skogen” eller ”Energifrågan”. Dessa två sista områden berör många 

olika ämnen och här korsar man även gränsen över till NO-blocket. Geografi är ett ämne 

som lämpar sig väl att integrera med de naturvetenskapliga ämnena och man har en del 

samarbeten med NO-lärarna. Integration med ett geografiskt begränsat område är en bra 

metod och då exempelvis ett grupparbete om ett land. Då får eleverna ta reda på olika fakta 

om landet ur de olika ämnesperspektiven och sedan se sambanden och utifrån det skapa sig 

en helhetsförståelse. Informant 1 är även lärare i Svenska och ser stora fördelar med att 

integrera Svenska med SO då främst genom att använda sig av skönlitteratur. De flesta 
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ämnen går att koppla till svenskan och litteraturen fungerar som en bra inspirationskälla. 

Det förekommer även på skolan att man arbetar i temaveckor då samma tema återkommer i 

de olika ämnena. Problemet med detta är att eleverna tycker det är tjatigt att arbeta med 

samma sak hela tiden. Det är då bättre att helt bryta schemat och inte ha ämnesuppdelning.  

 

Informant 2:  

 

Ämnena går in i varandra men vilka ämnen som integreras beror på vad man läser i ämnet 

för tillfället. De ämnen Informant 2 finner bäst att integrera är Religion med Historia och 

Historia med Geografi. Samhällskunskap går också väl att integrera med ovanstående 

ämnen och det görs exempelvis när eleverna läser om 1800-talet. Då tas alla SO-ämnena 

upp då det inom detta område ryms många delar såsom, Bondelandet, Industriella 

revolutionen, Politiska revolutionen och Befolkningsutvecklingen. Detta kopplas sedan till 

litteraturen i Svenska och då får eleverna läsa Vilhelm Moberg och därefter diskuteras 

Sverige som invandrar- och utvandrarland. Informant 2 har även varit med om samarbeten 

mellan SO och NO, men då är det viktigt att de olika lärarna fungerar bra ihop och att man i 

förväg har bestämt vad de vill få ut av det. Problematiken här har varit att man trots bra 

ambitioner inte haft tid till planering och att orken och kraften inte räckt till för att få ett bra 

samarbete. Integrationen sker bäst i de ämnen man själv kan bäst.  

 

Informant 3: 

 

Informant 3 uppger att lärarna på skolan försökt mycket att arbeta ämnesintegrerat men inte 

lyckats så bra. För att det ska fungera så måste det finnas en vilja och det ligger mycket 

arbete bakom. Det är viktigt att alla lärare har samma uppfattning för att det ska fungera. 

Om alla hade varit överens hade den bästa undervisningen varit över ämnesgränserna. Hon 

tror vidare att en bra metod är att ha ett tema som delas ut i olika spår och att temat då 

inkluderar de flesta ämnena på skolan. Detta kräver mycket tid i planering första året men 

nästföljande går det mycket enklare. Ett konkret exempel på ämnesintegration kan vara 

mellan Samhällskunskap, Matematik och Hemkunskap när man läser om samhällsekonomi 

och eleverna får då arbeta med att göra egen budget och räkna på lån/räntor och så vidare. 

Som SO-lärare blir undervisningen automatiskt integrerad då de fyra ämnena är nära 

sammankopplade och berör varandra på något sätt nästan oavsett vilket avsnitt man läser. 

Trots den särskiljning som finns kommer det alltid att ske ett naturligt samspel. Informant 3 
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integrerar främst Historia, Religion och Samhällskunskap medan Geografi inte kommer 

med i samma omfattning.  
 

Informant 4: 
 

Informant 4 undervisar SO-blocket som fyra enskilda ämnen. Även fast det är ett ämne i 

taget kan en och samma lektion ha inslag av alla fyra ämnen. Exempelvis tas kartan ofta 

upp för att ge en geografisk bild av var ett fenomen befinner sig i världen. Informant 4 ser 

ingen fördel i att undervisa SO som ett block för då vet inte eleverna vilket ämne de precis 

har läst. Vidare motiverar han fördelen med uppdelning med att de enskilda ämnena har en 

egen identitet och är separata ämnen på universitet. När han undervisar om regioner (ex 

EU) är ämnesintegration en bra metod för att få in styre, kommunikationer, naturtillgångar 

och historia som några exempel. Han säger att det krävs olika delar för att förstå helheten. 

Ett annat bra arbetsområde att ämnesintegrera är energifrågan där ämnesintegrationen inte 

bara sker inom SO-blocket, utan även med de naturorienterande ämnena. När eleverna 

hänger med i nyheterna är det viktigt att de har kunskaper från flera olika ämnen för att 

begripa vad som sker i världen. När integration ska ske är det bra om den är planerad så 

den kommer in vid rätt tillfälle. Det finns även en spontan integration som sker genom 

elevers intresse och frågor. Det har förekommit projekt mellan SO- och NO-lärarna där 

man arbetat med skogen och respektive ämneslärare har då tagit upp olika delar som berör 

detta tema. NO-lärarna har tagit upp saker som trädarter, viltvård och djurliv medan SO-

lärarna tagit upp fornlämningar, bosättningar, stenmurar och skogsindustrin. Då har 

eleverna fått göra olika studiebesök tillsammans med lärare från de olika blocken. 

Informant 4 har precis som Informant 2 använt sig av Vilhelm Moberg i sin undervisning 

och som en plattform till ämnesintegration. Här integreras Svenska med SO och litteraturen 

väcker nyfikenhet på hur det var förr och eleverna får arbeta ur ett hembygdsperspektiv. 

Informant 4 har även tagit hjälp av hembygdsföreningen som hjälpt till med att visa platser 

som finns beskrivna i böcker vilket ger en bra bild av en historisk tid. Detta är ett område 

där invandrarfrågor tas upp och barn från andra länder kan dela med sig av sina 

erfarenheter. Närliggande projekt som fungerar bra att arbeta med är att undersöka 

närområdet. Det finns mycket material för eleverna att arbeta med och man kan intervjua 

äldre personer. Historia är ett ämne som hela tiden följer med för att upprätthålla en 

tidslinje i undervisningen.  
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Informant 5: 

 

Informant 5 integrerar ofta med svenskan som hon också är lärare i. Hon ser stora fördelar 

med att låta skönlitteratur stärka ämnet eleverna för tillfället studerar. I planeringsstadiet av 

ett område tittar hon efter olika sätt att integrera, exempelvis vilken skönlitteratur hon kan 

använda sig av. Det är viktigt att eleverna får en grundkurs i de specifika ämnena för att 

sedan kunna använda de kunskaperna och se helheten. Integration ska ske i det 

sammanhang det passar bra och läraren anser det lämpligt. Vid undervisning inom 

exempelvis grammatik i svenskan är inte integration något som ger en fördel. Varje ämne 

har något specifikt som inte går att integrera med andra ämnen. Det är viktigt att läraren har 

stora kunskaper och kan detaljerna för att hjälpa eleverna att se helheten. När Informant 5 

undervisar om Indien sker en naturlig integration då det krävs kunskaper ur flera ämnen för 

att få en helhetsbild av detta begränsade geografiska område. När eleverna läser om 1800-

talet krävs även här integration för att se sammanhangen och hur de olika aspekterna 

samverkar och påverkar utvecklingen. 

 

5.2 Analys 

Analysen presenteras som en trevägsdiskussion mellan litteraturen, empirin och 

våra egna tankegångar. Analysen är kärnan i vårt arbete och denna utformning 

tycker vi ger den klaraste bilden av vad som kommit fram genom vår undersökning. 

Då våra egna åsikter är nära sammanknutna med empirin och litteraturen, tror vi 

att en eventuell uppdelning skulle vara till nackdel för läsaren i skapandet av sin 

helhetsbild. 

 

� Hur ser SO-lärare på ämnesintegration? 

 

Våra informanter var överens om att ämnesintegration behövs för att eleverna ska få en 

helhetsförståelse. I undersökningen går det urskilja att lärarna talar om två olika typer av 

integration. För det första talar de om en integration som sker naturligt i de egna ämnena 

där läraren måste ämnesintegrera andra ämnen för att göra det aktuella ämnet förståeligt. 

Vidare talar de om en integration som sker med andra lärare i andra ämnen. De definierar 

ämnesintegration på liknande sätt som Andersson fast med andra ord. Vidare kommer det 

fram att ämnena i SO-blocket hör till stor utsträckning ihop med varandra och ofta går hand 

i hand och inte går att skilja på. Trots detta har alla informanter valt att ändå läsa SO som 
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enskilda ämnen. Detta motiveras av Informant 1 ur ett elevperspektiv då eleven eventuellt 

har ett större intresse för ett specifikt ämne och då får möjlighet att satsa mer på det och 

erhålla ett högre betyg där. Informant 4 menar att alla de olika ämnena har en egen identitet 

samt att uppdelningen är viktig då det även är separata ämnen på universitetsnivå. Det finns 

även en risk att något av ämnena kommer i kläm vid blockläsning och inte tas upp lika 

mycket. Informanterna säger även att det finns vissa ämnesspecifika områden som inte går 

att integrera utan måste studeras enskilt. Exempel på sådana är grammatik i Svenska, ”Hur 

Sverige styrs” och ”Lag och Rätt” i Samhällskunskapen. 

 

Problematiken som kan uppstå vid ämnesintegration, hävdar Informant 2, är att det kan ske 

i brist på djup. Med djup menar han här ämnesdjup och att eleverna då kan gå miste om 

specifika ämneskunskaper som är viktiga om det bara satsas på en bred förståelse. Det går 

att se en balansgång mellan detaljkunskap och helhetsförståelse, för mycket av det ena blir 

till bekostnad av det andra men helhetskunskapen är beroende av att eleverna har vissa 

specifika ämneskunskaper i bagaget. Björn Andersson belyser detta då han skriver att om 

man betonar helheten för mycket blir kunskapen diffus och utan substans (Andersson, 

1994). Detta belyser Informant 4 när han menar att det krävs mindre delar för att förstå en 

helhet och för att eleverna ska förstå nyheter och dagsaktuella händelser krävs det 

kunskaper från olika ämnen för att få en förståelse för omvärlden. Informant 2 fortsätter 

med att betona vikten av vissa kunskaper för att se helhet men hävdar samtidigt att det inte 

är säkert att eleven ser samma helhet som läraren. Björn Andersson skiljer på integration 

från lärarens håll och elevens egna håll. Eleven kan skapa helheter utan att läraren 

presenterat stoffet och det blir inte nödvändigtvis samma helhetsbild som läraren har 

(Andersson, 1994). Lärarens roll blir här att ge eleverna en bra kunskapsbas för att de ska 

ha verktygen att skaffa sig sin egen verklighetsbild. Informant 1 säger: ”Man kan integrera 

med alla ämnen men det får inte vara integration bara för integrationens skull”. Informant 4 

är på samma spår och säger att det mesta går att integrera men det måste finnas bra 

anledningar och vara till nytta. Det har redan framkommit i undersökningen att 

detaljkunskaperna är viktiga för helhetsförståelsen men detaljerna fyller även en annan 

funktion och det är att väcka intresse och göra ett ämne intressant enligt Informant 4.  

 

Vad gäller integrationen med andra lärare över ämnesgränserna råder det delade meningar 

mellan våra informanter. Informant 3 tycker att ämnesintegration ger en bättre 

kunskapsutveckling hos eleverna och att det är bra om lärarna diskuterar och undervisar om 
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samma saker i olika ämnen under samma period. Informant 3 är den enda av våra fem 

informanter som förespråkar blockläsning trots att hon undervisar ämnena enskilt. Hon vill 

arbeta i tema som delas ut i olika spår beroende på vilket ämne eleverna har på schemat och 

att de flesta ämnen på skolan ingår. Informant 5 hävdar däremot att integration inte kan ske 

ihop med andra lärare. Hon betonar bestämt att integrering inte är samma sak som att läsa 

något parallellt. Vidare säger hon att den enskilda läraren måste kunna alla ämnen som ska 

integreras och att det inte går att vara fler lärare då det leder till olika utgångspunkter. Hon 

kan se fördelar med att läsa något parallellt men det ska inte kallas integration utan den 

enskilda lärarens kunskaper inom olika ämnen är det viktiga för att kunna visa en 

helhetsbild. Vidare säger hon att världen inte är uppdelad i de fyra SO-ämnena utan det 

behövs mycket naturkunskap för att belysa de relevanta sammanhang som uppträder i SO-

ämnet. Ställer vi dessa två informanter mot tidigare presenterade teorier av Gunilla Svingby 

som talar om bredd och djup i integrationen så belyses hennes modell av Rhen (Svingby, 

1986) på ett lysande sätt. Informant 3:s hållning att tema som delas ut i olika spår beroende 

på vilket ämne eleverna har på schemat leder till stor integrationsbredd men det blir inget 

djup i det. Sådana teman motverkar helhetsförståelsen då ämnena bara har ett ytligt 

samband med varandra. Svingby vill ha problembaserade frågeställningar som överskrift 

för teman och då är det problemformuleringen som styr vilka ämnen som integreras. 

Poängen Informant 5 här för fram är att integreringen då måste ske av en lärare och det 

kräver stor kompetens då även kunskaper utanför ens egen behörighet blir nödvändigt.  

 

En stor anledning till att SO läses som ett block kan härledas till styrdokumenten. 

Betygskriterierna är utformade på det sätt att det blir svårt att läsa SO som block. Hur 

läraren lägger upp varje avsnitt är betydande för hur integration kan ske. Förslaget som 

Läroplanskommittén hade inför LPO 94 om ämnet Samhällslära innefattade bra tankar på 

hur ämnet delas upp i olika områden som inte är ämnesspecifika utan på ett bra sätt 

uppmuntrar till integration. Risken vid sådan undervisning är att det enskilda ämnet kan 

komma i kläm trots att tanken inte var att slå ihop ämnena utan bara få dem att tillsammans 

medverka till en helhetsförståelse. Förslaget gick inte igenom och de separata kursplanerna 

motiveras med att det blir en garanti för att alla ämnen verkligen tas upp. Detta kan tyckas 

lite synd då upplägget var bra och en rädsla för att vissa ämnen ska bli lidande behöver inte 

vara skäl nog att förkasta sådana här tankar. Det hänger mer på lärarkompetensen och det 

måste finnas en tilltro till att läraren lyckas få in alla ämnen i ett sådant här upplägg om så 

är uppdraget. Det vi har idag är ett mellanting då det finns en kursplan för SO-blocket och 
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även en för varje enskilt ämne. I den gemensamma kursplanen finns avsnitt som inte tas 

upp i den för de enskilda ämnena och uppmuntrar då till integration. SO kan undervisas 

precis på det sätt som var tänkt när det diskuteras om ämnet Samhällslära men som det 

framkommer i undersökningen är att lärarna upplever att dokumentens utformning ändå 

leder till en segregation ämnena emellan. En problematik som kan uppstå är när ämnena på 

en skola är så pass segregerade att det är en klass som har olika lärare i de olika ämnena 

inom SO-blocket. I kommentarmaterial till LGR 80 kom de fram till att SO-läraren har 

färre begränsningar än exempelvis historieläraren som är mer bunden till sitt ämne. Nu när 

vi även har dubbla kursplaner för blocket kan det bli problem att följa dessa om det inte är 

en lärare för hela blocket.  

 

� Arbetar SO-lärarna ämnesintegrerat, och hur går de i så fall till väga? 

 

Som tidigare framkommit sker den mesta integrationen naturligt då läraren i det aktuella 

ämnet måste integrera andra ämnen för att göra vissa områden begripliga och ge 

helhetsförståelse. Nedan diskuterar vi de tillfällen en aktiv planerad ämnesintegration kan 

ske. De flesta tillfällen detta sker enligt informanterna är när de ska läsa ett område med en 

övergripande rubrik. Informant 1 berättar att hon har ett avsnitt som heter ”Framtidsfrågor” 

där det blir stor integration men främst mellan Samhällskunskap och Geografi. Vidare 

säger hon att ”Europa”, ”Demokrati och diktatur” och ”Energifrågan” är bra exempel på 

områden där integration sker på ett bra sätt. Även Informant 4 nämner ”Europa” och 

”Energifrågan” som bra områden för integration. 1800-talet som överskrift nämns även av 

ett par informanter som bra arbetsområde att integrera flera ämnen för att bidra till en 

helhetsförståelse av ett stort område. Att dela upp ett ämne i större kunskapsområden ger 

ett mer fritt spelrum för integration och även plats för att elevernas egna intressen kan styra 

undervisningen. Vi återfinner uppdelning i kunskapsområden både i det tänkta ämnet 

Samhällslära som tidigare tagits upp samt i den nuvarande kursplanen för SO. De områden 

våra informanter integrerar är inte alls så stora som de ovan nämnda men en lagom 

begränsning med tillräckligt stort spelrum för ämnesintegration. Tar vi ”Energifrågan”, 

”Europa” och ”Demokrati och Diktatur” så är dessa områden lätta att problematisera vilket 

enligt Svingby (1986) leder till bra integration med meningsfullt djup.  
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Tittar vi sedan på ämnesintegration med ämnen utanför SO-blocket tar Informant 1, 2 och 4 

upp att integration ihop med Svenska är mycket fördelaktigt. Alla tre lärarna undervisar 

även i Svenska och belyser fördelarna att använda sig av skönlitteratur för att ge mer 

inblick i områden de läser i SO samt att det fungerar som en inspirationskälla. Informant 2 

och 4 tar upp Vilhelm Moberg som exempel då man läser om svensk historia eller Sverige 

som invandrar/utvandrarland. I detta undervisningsområde ryms även arbete med 

hembygden och det ger bra utgångsläge för att göra studiebesök och eventuellt titta på 

platser som speglas i litteraturen för att ytterligare förstärka kunskaperna.  

 

Lärarna har även haft samarbeten med andra lärare i ämnen de själva inte undervisar i och 

som tidigare nämnts hävdade Informant 5 att integration inte kan ske på sådant sätt. 

Informant 2 säger att integration med flera lärare kräver att de fungerar bra ihop och att 

man i förväg har en klar bild av vad man vill få ut av det. Men problemet blir att trots goda 

intentioner finns inte tiden eller orken för att få det att fungera bra.  

Informant 2 belyser även han att integration sker bäst i de ämnen läraren själv behärskar. 

Problemen vi ser med integration då man undervisar om större kunskapsområden är att 

läraren kanske inte behärskar de ämnen som med fördel hade kunnat integreras och på 

grund av svårigheterna att integrera ihop med andra lärare förlorar eleverna goda 

möjligheter att göra kopplingar mellan exempelvis SO och NO. Detta kan lösas på ett 

naturligt sätt då läraren ju längre han/hon är yrkesverksam får en naturlig fortbildning då 

han/hon är intresserad av sitt ämne och själv tillgodoser sig de nödvändiga kunskaperna 

från andra ämnen för att göra sitt eget ämne mer förståeligt. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Sammanfattande diskussion 

Ämnesintegrationen sker inom undervisningen av ett enskilt ämne då läraren måste 

integrera andra ämnen som är nära sammankopplade för att ge eleverna en helhetsbild. Att 

lägga över vissa delar på andra ämneslärare gör att det tappas fokus. Läraren måste ge 

eleverna en bra kunskapsbas i varje enskilt ämne för att senare i större frågeställningar 

kunna använda sig av sina kunskaper och ge en helhetsbild. SO-ämnena är så nära 

sammankopplade att undervisning utan att de integrerar är omöjlig; med reservation för att 

det ändock finns vissa specifika avsnitt inom varje ämne som inte går att integrera. Vi har 

genom denna undersökning lyckats belysa de frågeställningar vi hade som utgångspunkt 

och fått bra kunskap om ämnesintegration som vi kan ha nytta av i vårt yrke. Det är viktigt 

att vi som lärare hela tiden reflekterar över vår undervisning för att själva utvecklas. Vi 

hade innan undersökningen en uppfattning om begreppet ämnesintegration som stärktes 

under arbetets gång. Samtidigt vill vi påpeka att vi försökte ha så öppna sinnen som bara 

var möjligt så vi inte låst oss vid förutfattade meningar. Just genom intervjuerna fick vi nya 

intressanta infallsvinklar som breddade vår syn på ämnesintegration. Vi författare är 

överens om att ämnesintegration styrker läraren i dess undervisning och därmed är något vi 

kommer att använda oss av i våra kommande yrkesliv. Med detta avser vi ämnesintegration 

som sker då vi som lärare tar hjälp av andra ämnen för att göra det aktuella skolämnet 

förståeligt för eleverna.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under sammanställningen av vårt resultat väcktes några tankar om andra närliggande 

frågeställningar som vore intressant att undersöka. Hur arbetar SO-lärarna med 

styrdokumenten och då främst med inriktning på att det finns dubbla kursplaner, en för SO-

blocket och sedan en för varje ämne? Vidare hade det också varit intressant att ha tagit 

liknande frågeställningar vi använt oss av och undersökt detta ur ett elevperspektiv.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 

Hur länge har du varit lärare? 

Vilka ämnen (undervisningsämnen samt behörighet)? 

Vilka årskurser? 

 

Lärande och ämnesintegration 

 

Vad betyder ämnesintegration för dig (tankar kring begreppet)? 

Undervisar du SO-ämnena som ett block eller som enskilda ämnen;  
ett eller fyra betyg? 

Vilket tror du fungerar bäst (vilket har fungerat bäst)? 

Integrerar du samhällskunskap i andra ämnen och/eller andra ämnen i 
samhällskunskapen? 

Syn på ämnesintegration? (fördelar och nackdelar, problem etc.) 

Vilka sätt kan man integrera på?  

När kan integrationen tänkas ske? 

Integration med andra ämnen än just inom SO-ämnena? 

Syn på kombinationen mellan detaljkunskap och helhetskunskap? 
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Bilaga 2 

 

Ljudspår med intervjuer med våra informanter i 
följande ordning: 
 

CD 1: 

SPÅR 1 � Informant 1: Kvinna, verksam som SO-lärare i 34 år. 

SPÅR 2 � Informant 2:  Man, verksam som SO-lärare i 33 år. 

SPÅR 3� Informant 3: Kvinna, verksam som SO-lärare i 7 år. 

SPÅR 4 � Informant 4: Man, verksam som SO-lärare i 35 år. 

 

CD 2: 

SPÅR 5 � Informant 5: Kvinna, verksam som SO-lärare i 35år. 

 

 

 ( CD 1 och CD 2: se baksida av Bilaga 2 ) 

 


