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Titel 

Den samarbetande skolan – En kartläggning över hur samarbete och 

kompetensutveckling påverkar utvecklingen av SO- undervisningen 

 

Engelsk titel 

The cooperating school – A survey of how cooperation and skills development affects 

the progress of SO- teaching  

 

Abstrakt 

Studien undersöker på sex olika skolor hur en SO- lärare upplever de befintliga 

möjligheterna för samarbete och kompetensutveckling inom SO- ämnena. Syftet med 

studien är att studera hur lärarna upplever att den nuvarande SO- undervisningen 

förbättras av samarbete och kompetensutveckling. SO- undervisningen är central i 

undersökningen eftersom det är den som planering av kompetensutveckling och 

samverkan bör utgå ifrån. För att studera detta intervjuades sju lärare, en från vardera av 

en mindre kommuns mellanstadieskolor samt högstadieskola. Studiens analys gjorde 

med stöd från teori på området; SO- didaktik, kompetensutveckling och samarbete. För 

att studera hur SO- undervisningen ser ut används Christina Odenstads
1
 teori om SO- 

didaktik. Knud Illeris
2
 definition av kompetensutveckling och Ulf Blossings

3
 teori om 

hur förbättringsarbetet bör ske används för att belysa lärarnas upplevelser av befintlig 

kompetensutveckling. Jon Ohlsson
4
 hjälper studien att belysa hur det befintliga 

samarbetet ser ut och bör utformas. Jonas Aspelins och Sven Perssons
5
 teori om 

relationell pedagogik inkluderas för att belysa hur kollegialt lärande påverkar 

skolutvecklingen. Den insamlade data tolkades sedan utifrån en deduktiv 

forskningsansats. Resultatet visar att samarbetet hämmas av skolans organisatoriska 

förutsättningar. Det ges varken tid eller utrymme för samverkan. Lärarna upplever 

heller inte att kompetensutvecklingen riktas mot SO- ämnena. Varken det nuvarande 

samarbetet eller kompetensutvecklingen anser lärarna bidra till att förbättra SO- 

                                                 
1
 Odenstad, 2011, Ämnesdidaktik för SO- ämnena.  

2
 Illeris, 2013, Kompetens- Vad? Hur? Varför? 

3
 Blossing, 2009, Kompetens för samspelande skolor – om skolorganisationer och skolförbättring. 

4
 Ohlsson, 2004, Arbetslag och lärande – lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk 

belysning.  
5
 Aspelin & Persson, 2013, Om relationell pedagogik.  
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undervisningen. Det finns inget forum för kollegialt lärande inom SO- ämnena, vilket 

enligt studiens teoretiska grund ger ett ineffektivt förbättringsarbete.  

 

Nyckelord 

Samarbete, kompetensutveckling, SO- undervisning, kollegialt lärande.  

 

Tack 

Jag skulle vilja tacka min handledare, Henrik Nilsson, som kritiskt granskat min uppsats 

från början till slut. Detta har varit främjande för processen mot det färdiga resultatet. 

Tack också till mina studiekamrater som gett konstruktiv kritik för förbättring av 

uppsatsen. Sist men inte minst vill jag tacka respondenterna som tagit sig tid till att bli 

intervjuade.   

  



  
 

iii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Syfte och frågeställning ____________________________________________ 2 
1.2 Disposition ______________________________________________________ 2 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 3 
2.1 Sjunkande skolresultat och nationella satsningar _________________________ 3 
2.2 Tidigare forskning ________________________________________________ 5 

3 Teori _______________________________________________________________ 8 
3.1 SO- didaktik _____________________________________________________ 8 
3.2 Kompetensutveckling ______________________________________________ 9 

3.3 Samarbete ______________________________________________________ 12 

4 Metod _____________________________________________________________ 13 
4.1 Urval __________________________________________________________ 13 
4.2 Tillvägagångssätt ________________________________________________ 14 

5 Resultat och analys __________________________________________________ 16 
5.1 SO- undervisningen och skolans organisation __________________________ 16 

5.2 Bristande kompetensutveckling _____________________________________ 22 
5.3 Samarbete önskas ________________________________________________ 25 

6 Slutsats ____________________________________________________________ 28 
6.1 Hur organiserar lärarna SO- undervisningen? __________________________ 28 

6.2 Hur upplever SO- lärarna den befintliga kompetensutvecklingen? __________ 29 
6.3 Hur upplever SO- lärarna samarbetet mellan lärarna och mellan skolorna? ___ 29 

7 Avslutande diskussion ________________________________________________ 30 

8 Framtida forskning __________________________________________________ 31 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 

Skolinspektionen har undersökt och sammanställt hur SO- undervisningen i landet ser 

ut. Kvalitetsgranskningen visar att lärarna använder faktakunskap i större utsträckning 

än resonerande fördjupad kunskap. Faktakunskapen behövs, men det krävs diskussioner 

som ger eleverna fördjupade kunskaper snarare än att endast kunna återge fakta. Fakta 

utan resonemang resulterar i endast grundläggande kunskap och ett lägre betyg. 43% av 

skolinspektionens observationer under lektioner visade på endast återgivelse av fakta. 

Eleverna hade vetskap om att frågorna på provet ofta var tagna ur boken, vilket inte 

heller är kunskapsutvecklande. Skolinspektionen uppmanar därför lärare att ställa öppna 

och resonerande frågor som inte går att formulera kort och koncist. Skolinspektionen 

uppmuntrar också lärare till samverkan för att förbättra de brister som rapporten visar:  

 

Granskningen visar att skolor som uppvisar en bra och relativt jämn kvalitet i den 

observerade undervisningen ofta har lärare som samverkar med sina ämneskollegor på ett 

mer fördjupat plan. Skolinspektionen konstaterar också att små skolor, med endast en SO-

lärare, har ett inbyggt strukturellt problem som inte, av naturliga skäl, underlättar 

ämnessamverkan.
6
 

 

Skolinspektionen pekar på organisatoriska förutsättningar som hämmar samarbetet med 

andra lärare. Eftersom det finns behov av förbättringsarbete inom SO- ämnena
7
 är det 

relevant att undersöka hur samverkan utformas i skolverksamheten.  

 

Eftersom skolverket prioriterar satsningar på NO- ämnena
8
, matematik och svenska 

tenderar SO- ämnena att hamna i skymundan. Skolinspektionen presenterar negativa 

skolresultat även inom SO. Till trots görs inga satsningar på dessa ämnen och många av 

Sveriges lärare utesluts från de nationella satsningarna. Rapporten visar på en 

kunskapslucka hos lärarna kring hur SO- undervisningen bör organiseras.
9
 Detta 

behöver uppmärksammas för att belysa problematiken med att satsningar endast berör 

en del av Sveriges lärarkår. Efter att ha talat med SO- lärare i kommunen där studien 

genomförts efterlyses satsningar och samarbetsformer även inom SO. Diskussionerna 

                                                 
6
 Skolinspektionen, 2013, Undervisning i SO- ämnen år7-9 – Mycket kunskap men för lite kritiskt 

kunskapande, 23.  
7
 SO- ämnena är en förkortning för samhällsorienterade ämnen som inkluderar geografi, historia, religion 

och samhällskunskap.  
8
 NO- ämnena inkluderar biologi, fysik, teknik och biologi.  

9
 Skolinspektionen, 2013, Undervisning i SO- ämnen år7-9 – Mycket kunskap men för lite kritiskt 

kunskapande.  
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med andra lärare uteblir och resulterar i en försämrad utveckling av SO- 

undervisningen. Samarbete förbättrar lärarnas profession och undervisning, vilket kan 

bidra till ökad kunskapsutveckling för eleverna. Uppsatsen kartlägger behov och 

önskemål av vidare kompetensutveckling och samarbetsformer för att främja 

kunskapsutveckling inom SO.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera hur lärarna upplever att den nuvarande SO- 

undervisningen förbättras av befintligt samarbete och kompetensutveckling. Teorierna 

som studien presenterar antyder att det är kompetensutveckling och samarbete som kan 

leda till förbättrad undervisning. Dessa undersökningsområden har valts ut på förhand 

för att se hur väl de bidrar till att förbättra SO- undervisningen. Frågeställningen blir 

därmed:   

 

 Hur organiserar lärarna SO- undervisningen?  

 Hur upplever SO- lärarna den befintliga kompetensutvecklingen? 

 Hur upplever SO- lärarna samarbetet mellan lärarna och mellan skolorna?  

 

1.2 Disposition 

I denna del presenteras uppsatsens struktur för att läsaren lättare ska kunna orientera sig. 

Först ges en presentation av bakgrunden som kan vara relevant att diskutera utifrån 

studiens ämnesområde. Efter bakgrundsdelen ges en översikt på forskningen som finns 

relaterat till studiens ämne. Därefter presenteras teorin som studien använder sig av för 

att belysa resultatet och tolka materialet. Teoridelen består av teorier om; SO- didaktik, 

kompetensutveckling och samarbete. Sedan ges en beskrivning av studiens metod, urval 

och tillvägagångssätt. Resultat- och analysdelen som följer metoddelen är strukturerad 

under följande tre rubriker; SO- undervisningen och skolans organisation, bristande 

kompetensutveckling och samarbete önskas. Under varje rubrik presenteras det 

insamlade materialet. Varje avsnitt följs av en analys där resultatet belyses utifrån teori 

och tidigare forskning. Till sist besvaras studiens frågeställning i avsnittet slutsats som 

följs av en avslutande diskussion. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.     
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2 Bakgrund 

I avsnitt 2.1 belyses de sjunkande skolresultaten och de nationella satsningar som görs 

för att vända den negativa trenden. Här diskuteras även hur eleverna ska motiveras mer 

till skolarbete genom IKT- verktyg. I avsnitt 2.2 presenteras den tidigare forskningen 

som är relevant för studien.  

  

2.1 Sjunkande skolresultat och nationella satsningar 

Sjunkande skolresultat har bidragit till att skolverket genomför nationella satsningar för 

att öka kunskapsutvecklingen inom matematik, svenska och NO- ämnena. Skolverket 

skriver att: 

  

Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas 

måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på 

skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och 

planerar, prövas i den egna undervisningen.
10

  

 

Skolverket indikerar att samarbete är nyckeln till utveckling av undervisning för att 

väcka intresse hos eleverna för ämnet och generera ökade kunskaper. I läroplanen står 

det att rektorn ska ansvara för att ge lärarna förutsättningar till kollegialt samarbete, 

både inom den egna skolorganisationen och mellan skolor. Kollegialt samarbete har 

kommit att uppmärksammas alltmer som metod för att förbättra skolan med bakgrund 

av att alltfler talar om att svensk skola befinner sig i kris.
11

 

 

IKT har visat sig vara ett verktyg som kan   förbättra undervisningen eftersom alltfler 

barn och ungdomar tenderar att använda tekniken som kommunikationsform. IKT är en 

förkortning för informations- och kommunikationsteknik. IKT- verktyg är därmed ett 

pedagogiskt redskap för att skapa förståelse hos eleverna för ett visst ämne. Lena 

Vestlin skriver i boken Från wikis till mattefilmer – om IKT i skolan att IKT kan 

intressera eleverna för skolan och därmed höja resultaten. Dessvärre finns det idag en 

kunskapsklyfta i svensk skola där lärare och elever befinner sig på olika nivåer. Det 

finns också en viss skepticism mot användningen av IKT i undervisningen eftersom 

organisatoriska förutsättningar och kunskap saknas . Författarna i boken är överens om 

att oavsett hur inställningen är till IKT så är detta det framtida läromedlet som borde 

                                                 
10

 Skolverket. http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet  
11

 Lgr11, 2011, 18-19.  

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet
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vara en större del av den svenska skolan. Författarna vittnar också om att svensk skola 

befinner sig vid ett vägskäl för vilken skola som ska etableras. Vad är traditionellt 

lärande respektive modernt lärande är en fråga som ställer pedagogiken på prov. Tomas 

Kroksmark uppmuntrar att kompetensutvecklingen borde utformas så att IKT- 

kunskaperna utvecklas hos lärarna. Förbättrad kunskap hos lärarna desto bättre 

undervisning som förhoppningsvis intresserar och motiverar eleverna till att prestera 

bättre.
12

    

 

Det sjunkande resultatet jämförs ständigt i ett internationellt perspektiv.  Analyser görs 

kontinuerligt för att finna framgångsreceptet som ska vända det dåliga resultatet. 

Forskare och politiker världen över försöker komma till rätta med både skolans resultat 

och de faktorer som påverkar. Skolverket skriver i sin rapport ’Vad påverkar resultaten i 

svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer’ att det är 

segregering, individualisering, differentiering och decentralisering som under de senaste 

25 åren bidragit till elevernas skolprestationer. Betygen har kommit att påverkas alltmer 

av elevernas sociala bakgrunder. Under 1990- talet betraktades Sveriges skolsystem 

som ett jämlikt skolsystem där sociala bakgrunder i mindre grad påverkade elevernas 

resultat. Strukturella förändringar inom skolsystemet har bidragit till att elevernas 

sociala bakgrund och förutsättningar påverkar skolresultatet än mer idag. En ökad 

segregering har skett till följd av exempelvis bostadssegregation, fattigdom och 

friskolereformer. Barn med samma sociala bakgrund tenderar att sättas samman i skolan 

utan inblandning av andra typer av sociala bakgrunder, vilket leder till stora variationer i 

resultat mellan elever och skolor.
13

  

 

Decentraliseringen under 1990- talet ledde inte till att ojämlikheterna mellan skolor 

utjämnades. Istället har vi sett ökade skillnader i resultat. Skolverket skriver i sin 

rapport att lärarbehörigheten har sjunkit. Detta tros ha påverkats av att den statliga 

inblandningen minskat och kommunernas ansvar ökat. Differentieringen har lett till att 

lärarna omedvetet har olika förväntningar på olika elever. Lärarna har ofta förutfattade 

meningar om hur elever med sämre förutsättningar beter sig i klassrummet och bemöts 

därför av negativa förväntningar. Konsekvensen av detta blir ofta utanförskap och 

särlösningar för eleven, vilket ökar segregeringen ytterligare.
14

  

                                                 
12

 Vestlin, 2009, Från wikis till mattefilmer – Om IKT i skolan.  
13

 Skolverket, 2009, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola. 
14

 Skolverket, 2009, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola. 
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Nya styrdokument 1994 uppmuntrade lärarna till självständighet, vilket ledde till 

minskade restriktioner över hur undervisningen skulle genomföras. Skolan blev alltmer 

målstyrd och förändrade lärarrollen till en individuell kreativ profession vars tolkning 

av styrdokumenten påverkade undervisningens utformning i större grad än tidigare. 

Forskarna fastställer i skolverkets rapport att elever och föräldrar har fått ta mer ansvar 

för barnens skolgång i takt med individualiseringen. Det har därmed blivit mer 

betydelsefullt vilka föräldrar barnen har.
15

   

 

Ett annat perspektiv som bör inkluderas när skolresultatet diskuteras är vilken typ av 

skola Sverige vill etablera. Jämförelserna sker fortlöpande med andra länder och länder 

som har toppresultat, exempelvis Sydkorea. Regeringen i Sydkorea har dessvärre fått gå 

in med åtgärder för att minska pressen, stressen och tiden för skolarbeten. SVT visade 

dokumentären ’Världens bästa skola har sitt pris’ där baksidan av deras skolsystem 

presenterades. En alltmer effektiviserad och produktiv utbildning har gett Sydkorea 

förutsättningar till mindre fattigdom och en positiv ekonomisk utveckling. Sydkoreas 

utbildningshets har samtidigt lett till våld, mobbning och självmord som kan relateras 

till skolverksamheten.
16

    

 

Bakgrunden belyser en skola som står inför flera utmaningar. Hur de negativa 

skolresultaten ska vändas finns det ingen enkel lösning på. Men en del i detta är att 

undervisningen ska försöka utvecklas för att öka motivationen hos eleverna och 

generera bättre resultat. De normativa teorier som presenteras i denna studie uppmuntrar 

ökat samarbete för att utveckla lärarnas kompetens och möjliggöra samarbete. 

Kollegialt lärande är en central del i förbättringsarbetet och för med sig många positiva 

effekter som till exempel en förbättrad undervisning. Därmed är det relevant att 

undersöka hur samverkan kan se ut för att ge svar på hur skolverksamheten kan dra 

nytta av kollegial samverkan.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Min studie fokuserar på hur lärare organiserar SO- undervisningen och hur samarbete 

och kompetensutveckling bidra till att förbättra SO- undervisningen.  Den tidigare 

                                                 
15

 Skolverket, 2009, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola. 
16

 Jåma, Sharon & Pejryd, Nils, 2012, Världens bästa skola har sitt pris.  
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forskningen kommer användas som jämförelseram för att studera hur ett eventuellt 

samarbete mellan SO- lärare i en kommun kan stärka lärarnas kompetens och förbättra 

SO- undervisningen. 

 

”Som lärare kan jag inte påverka elevernas socioekonomiska bakgrund eller skolans 

styrdokument, men jag kan genom kompetensutveckling påverka och förbättra min 

undervisning!”
17

, menar Ann- Christine Wennergren som är pedagogikforskare. Hon 

har prövat olika samarbetsmodeller för lärare som har resulterat i en modell där lärarna 

själva utarbetar samarbetet som ska främja förbättringsarbetet. Modellen integrerar 

undervisningen och forskningen för att genom det kollegiala samarbetet höja 

kompetensen hos  lärarna. Wennergren betonar att det är viktigt att lärarna har modet 

och viljan att förändra sin undervisning. Förbättringsarbetet och lärarnas 

kompetensutveckling är dessutom beroende av en drivande skolledning som ger 

utrymme för samarbetsmodeller. Modellen ger i sin tur positiva effekter inom 

skolverksamheten eftersom reflektionerna och utbytet ger lärarna ökad kompetens till 

att utveckla undervisningen och därmed också kunskapsutvecklingen hos eleverna.
18

 

Wennergrens modell är en så kallad ”bottom- up”- strategi, vilket betyder att modellen 

är utformad för och av lärarna själva. Om styrande i en organisation implementerar en 

modell kallas detta för ”top- down”- strategi istället. Besluten som tas enligt en ”top- 

down”- strategi sker utan inblandning från lärarna.    

 

Forskaren Tomas Kroksmark har utvecklat Wennergrens tänk kring samarbetsmodeller 

och hur forskning kan integreras i skolorna.
19

  Modellen består av tre steg och används 

av skolor för att få till stånd samarbeten. Första steget är en inspirerande fas som syftar 

till att väcka intresset hos lärarna. När lärarna blivit inspirerade till att exempelvis pröva 

nya undervisningsformer inkluderas den befintliga forskningen på området för att stödja 

den nya formen av undervisning. Sista steget innebär att säcken knyts samman: teori, 

praktik och reflektion genomförs och förhoppningsvis leder modellen till en förbättrad 

undervisning. Poängen med de tre stegen är att lärarna själva ska utgå ifrån dessa steg 

för att utforma en egen fungerande modell.
20

   

 

                                                 
17

 Wennergren, 2007, Dialogkompetens i skolans vardag.  
18

 Wennergren, 2007, Dialogkompetens i skolans vardag.  
19

 Kroksmark, 2014, Modellskolan: en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare.  
20

 Kroksmark, 2014, Modellskolan: en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare.  
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Forskningen visar att samarbete är en central del i förbättringsarbetet. Karen McArdle 

och Norman Coutts skriver i sin artikel ’Taking teachers continous professional 

development (CPD) beyond reflection’ om hur Continuous Professional Development 

(CPD) används för att främja förbättring av undervisning. CPD uppmuntrar lärare till att 

reflektera över undervisningen kontinuerligt. Dessa reflektioner hävdar CPD måste ske i 

sociala relationer och kan därför inte ses fristående från kollegialt samarbete. CPD 

kräver kontinuerlig kommunikation genom samarbete för att stärka lärarnas 

professionalism.
21

  

 

Ytterligare exempel på forskning som ger förslag på hur samarbetsformer kan etableras 

är metoden, ”Learning study”, som är en modell för kompetensutveckling. Modellen 

grundar sig på att läroplanen diskuteras. Efter tolkningen av läroplanen bestämmer 

lärarna gemensamt vad elever bör ha kunskap om inom varje arbetsområde. Genom 

diskussioner bildas en gemensam grundsyn mellan lärare för att etablera en än mer 

likvärdig utbildning. Med hjälp av reflektioner utvecklar lärare kunskaper om vad elever 

ofta uppfattar som svårare att lära sig. Detta ger skolverksamheten kunskap om brister 

och därmed möjlighet till förbättring. Metoden ”Learning study”, uppmuntrar samarbete 

eftersom det är i samarbetet förbättring sker.
22

      

 

Sammanfattningsvis uppmanar den ovan nämnda forskningen skolor till att utforma 

samarbetsformer för att öka professionen genom sociala relationer. Genom etableringen 

av samarbete främjas både förbättringsarbetet och kompetensutvecklingen hos lärarna. 

Reflektionerna bidrar till att en gemensam uppfattning bildas kring hur exempelvis 

kunskapskraven ska tolkas, vilket i sin tur bidrar till en mer likvärdig undervisning.  

Skolverket nämner att det för nuvarande görs nationella satsningar gällande 

naturvetenskap, teknik, läsning och matematik på grund av dåliga resultat. Även inom 

SO- ämnena visar skolinspektionen på bristande resultat.
23

  

 

 

                                                 
21

 McArdle och Coutts, 2010, Taking teachers continuous professional development (CPD) beyond 

reflection: adding shared sense- making and collaborative engagement for professional renewal. 
22

 Andrew, Bergqvist m.fl. 2011, Learning study: undervisning gör skillnad.  
23

 Skolinspektionen, 2013, Undervisning i SO- ämnen år7-9 – Mycket kunskap men för lite kritiskt 

kunskapande.  
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3 Teori 

Studiens syfte är att studera hur lärarna upplever att befintligt samarbete och 

kompetensutveckling främjar utveckling av SO- undervisning. För att besvara studiens 

syfte presenteras i detta avsnitt den teori som används för att tolka det insamlade 

materialet. Teoridelen är strukturerad i tre områden; didaktik, kompetens och samarbete. 

 

3.1 SO- didaktik 

För att besvara studiens frågeställning om hur lärarna organiserar SO- undervisningen 

använder jag mig Christina Odenstads
24

 teori. Hon beskriver hur SO- undervisningen 

bör planeras och genomföras. För att omsätta Odenstads teori i praktiken krävs en 

förförståelse om didaktik och SO- ämnenas didaktiska förutsättningar. Odenstad 

beskriver didaktik som undervisningslära, det vill säga konsten att undervisa. När 

undervisningen utformas ska läraren reflektera över vad som är viktigt att lära, varför 

just detta är viktigt och hur kunskapen ska läras in. När dessa didaktiska frågor kopplas 

samman med ämnet kallas det för ämnesdidaktik. Vad-, hur- och varför- frågorna 

infinner sig mitt emellan läraren, eleven och ämnet, vilket ger undervisningen vissa 

förutsättningar att ta hänsyn till. Detta kan liknas vid en triangel, se figur 1 nedan. 

Triangeln omges av skolorganisationens struktur, styrdokument och samhället. Lärarna 

behöver kunskap om de didaktiska frågorna eftersom undervisningen behöver anpassas 

till rådande omständigheter. Alla elever, klasser och material kan se olika ut, vilket 

ställer lärarkompetensen på sin spets. Ämnesdidaktiken är därmed en central del av de 

reflektioner som görs kring olika undervisningsstrategier.
25

  

 

 

Figur 1. Den didaktiska triangeln och dess ramar
26

 

                                                 
24

 Odenstad, 2014, Ämnesdidaktik för SO- ämnena.  
25

 Odenstad, 2014, Ämnesdidaktik för SO- ämnena, 7-40.  
26

 Odenstad, 2014, Ämnesdidaktik för SO- ämnena.  
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Det som hittills nämnts kan samtliga skolämnen inkluderas i. Det som utmärker SO- 

ämnena är att de syftar till att förbereda eleverna till att bli demokratiska medborgare 

och ge dem en allmänbildning för att hantera och förstå samhället. Eleverna ska ha en 

handlingsberedskap för att möta samhällets krav efter avslutad utbildning. Odenstad 

skriver att det är viktigt att som lärare betona hur SO- ämnena tangerar varandra för att 

skapa en helhetsuppfattning. Hon uppmuntrar lärarna till att försöka utforma exempelvis 

tematiska arbetsområden eller andra pedagogiska utformningar för att framhäva hur SO- 

ämnena påverkar varandra. Odenstads teori belyser hur didaktiken omgärdas av vissa 

förutsättningar som bör beaktas när undervisningen planeras. Hon visar också hur 

ämnesöverskridande arbete gynnar elevernas förståelse för SO- ämnenas relation till 

varandra. Odenstad uppmuntrar ämnesintegrering, vilket innebär att kollegial 

samverkan måste ske.
27

 Triangeln hjälper mig att åskådliggöra faktorer som påverkar 

SO- undervisningen. Odenstads beskrivning av de grundläggande didaktiska frågorna, 

vad- hur- och varför, hjälper mig dessutom att analysera hur lärarna tänker när de 

organiserar SO- undervisningen. Genom att kartlägga hur lärarna didaktisk planerar kan 

teorin hjälpa mig att bena ut vad lärarna önskar samarbete och kompetensutveckling 

inom.   

 

3.2 Kompetensutveckling 

För att studera den befintliga kompetensutvecklingen behöver studien presentera vad 

kompetens innebär. Knud Illeris beskriver i sin bok Kompetens: Vad? Varför? Hur? att 

begreppet kompetens kan definieras på många olika sätt. Det finns ingen övergripande 

definition som används för att beskriva kompetens. Illeris sammanfattar begreppet 

genom att: ”… man är i stånd att hantera situationer inom ett bestämt område eller av en 

bestämd karaktär på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt …”
28

. Kompetens 

syftar alltså till att bistå personer med det som krävs för att klara av den givna 

uppgiften. I nästa skede gäller det att diskutera fram vad kompetens innehåller. Enligt 

Illeris handlar kompetens bland annat om kunskaper som vi erhåller, utveckling av nya 

kunskaper för att hantera uppgiften bättre och att vi handlar ändamålsenligt efter den 

befintliga kompetensen. Illeris talar också om att varje människa är kompetent inom ett 

specifikt område, vilket gör kompetens till ett icke elitistiskt tänk. 

 

                                                 
27

 Odenstad, 2014, Ämnesdidaktik för SO- ämnena, 7-40. 
28

 Illeris, 2013, Kompetens- Vad? Varför? Hur? 31.  
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Det finns massor av kompetens, och det utvecklas alltid kompetens eftersom världen i 

grunden är föränderlig och kompetent innan någon önskar förändra något som helst. Om 

man menar att det saknas utveckling och kompetens är det för att man menar att 

utvecklingen bör vara en annan. Men då har man inte kompetensproblem eller 

kompetensbrist, då har man ett styrningsproblem. […] Det finns alltid redan kompetens i 

varje praktik – och alla initiativ till kompetensutveckling måste utgå från detta faktum.
29

 

 

Sammanfattningsvis är begreppet kompetens en symbol för individuell kunskap som 

ändamålsenligt styrs genom den givna arbetsuppgiften eller för att utvecklas mot nya 

givna mål. Illeris definition syftar till en specifik situation, vilket betyder att kompetens 

i denna studie bör särskiljas från exempelvis formell kompetens som innebär en 

examen. Denna studie utgår från lärarnas kunskaper om yrket och de uppgifter som 

följer för att analysera hur kompetensen kan utvecklas för att bidra till organisationens 

förbättringsarbete. Illeris definition av kompetens leder mig i det analytiska arbetet 

kring hur lärarna upplever kommunens planering av kompetensutveckling. Teorin 

hjälper mig att fastställa vilka fördelar och nackdelar som kan ses med den befintliga 

kompetensutvecklingen i det insamlade materialet.      

 

Hur en skola ska gå tillväga för att förbättra de brister som finns diskuterar Ulf Blossing 

i boken Kompetens för samspelande skolor: om skolorganisationer och skolförbättring. 

För att utveckla den pedagogiska kompetensen som lärare besitter krävs en medvetenhet 

från läraren kring hur undervisningen sker. Läraren bör betänka samspelet med eleverna 

och samarbetet med andra lärare för att nå en effektiv och givande undervisning. 

Kunskapsutvecklingen främjas genom en ständig pågående kommunikationsprocess där 

exempelvis undervisningsformer eller betygsättning diskuteras. Kunskapsutbytet ställer 

krav på lärarens kompetens, vilket får till följd ett förbättringsarbete och 

kompetensutveckling.
30

  

 

Blossing nämner att förändring tar tid och forskning har visat att det tar fem till åtta år 

för att se resultat av förändringarna. Tiden beror på den rådande skolkulturen där 

skolledningens drivkraft och lärarnas inställning är exempel på mått för att säkerställa 

den typ av kultur som finns etablerad. Genom att reflektera över skolans kultur kan 

svagheter och styrkor definieras för att påbörja ett förbättringsarbete. Blossing nämner 

                                                 
29

 Illeris, 2013, Kompetens- Vad? Varför? Hur? 36.  
30

 Blossing, 2011, Kompetens för samspelande skolor - Om skolorganisationer och skolförbättring, 140-

150.  
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tre typer av kulturer: särboskolan, den familjära skolan och förbättringskultur. I en 

särboskola finns det en rutinmässig undervisning där lärarna arbetar som de alltid gjort 

utan ambitioner att förbättra och samarbeta. Den familjära skolan är motsatsen till 

särboskolan. I den familjära skolan finns ett etablerat informellt nätverk som medför 

samarbeten och utvecklingsvisioner. Dessvärre blir situationen outhärdlig för lärarna 

eftersom det komplexa normsystem som samarbeten medför tenderar att urholka 

strukturen i organisationen. Med andra ord tar samarbetet över organisationens struktur, 

vilket leder till kaos. Den sistnämnda kulturen kallas för förbättringskultur, vilket i sin 

tur ryms av fyra olika typer; systematiskt mål och resultatarbetande, den passivt 

organiseringsinriktade skolan, den klassrumsarbetande skolan och mål och 

resultatarbetande. Sammanfattningsvis består förbättringskulturen av en kategorisering 

av hur skolledningen väljer att utforma skolverksamheten och hur skolledningens 

drivkraft påverkar lärarna till att förbättra verksamheten.
31

 Blossings teori om olika 

typer av förbättringskulturer medför att jag i mitt analytiska arbete kan igenkänna vilken 

kultur som är rådande i skolornas organisation.     

 

Förbättringsarbetet delar Blossing in i fyra faser: initiering, implementering, 

institutionalisering och spridning. Första fasen innebär en kartläggning över hur 

verksamheten ser ut för att fastställa vilka brister som ett förbättringsarbete kan tänkas 

syfta till att förändra.  Därefter sker en presentation över verksamheten i nuläget och de 

eventuellt upptäckta bristerna för att påbörja en idéverkstad för hur bristerna kan tänkas 

åtgärdas och förbättras. Första fasen handlar dessutom om att inkludera alla berörda i 

problematiken och vad som måste göras. Ökad motivation hos deltagarna stärker 

prognosen för positiva resultat. Den andra fasen, implementering, handlar om att 

praktiskt implementera den modell som arbetats fram för att förbättra de påvisade 

bristerna. Den tredje fasen, institutionalisering, innebär att det nya har blivit rutin. 

Deltagarna hanterar rutinmässigt den nya modellen på ett fungerande sätt. Den sista 

fasen, spridning, handlar om att öka kunskapen hos andra verksamheter genom att 

sprida den modell som utarbetats och gett positiva resultat. Spridningen kan medföra 

positiva effekter även hos andra skolor.
32

 Blossings beskrivning av skillnaden mellan 

förbättring och utveckling samt de fyra faserna kan ses som modell för hur kommunens 

förbättringsarbete ser ut. Teorin anser jag vara användbar i det analytiska arbetet 

                                                 
31

 Blossing, 2011, Kompetens för samspelande skolor - Om skolorganisationer och skolförbättring, 46-

77.  
32

 Blossing, 2011, Kompetens för samspelande skolor - Om skolorganisationer och skolförbättring, 1-45.  



  
 

12 

eftersom lärarnas upplevelser av kompetensutveckling kan tolkas utifrån Blossings 

beskrivning av förbättringsarbete.   

 

3.3 Samarbete 

Syftet med studien är att studera hur samarbete kan verka för att förbättra 

undervisningen. Jonas Aspelin och Sven Persson diskuterar hur relationell pedagogik 

kan tänkas generera en positiv utveckling för skolan som idag har blivit alltmer 

individualiserad. Sociala relationer bidrar till utbyte av kunskap och därmed ett ständigt 

granskande av befintliga förhållningssätt. Relationell pedagogik innebär att utveckling 

sker genom sociala relationer, vilket innebär att kommunikation genomsyrar 

skolorganisationen. Aspelin och Persson kritiserar skolutvecklingen som ställt högre 

krav på individen än de relationer som kan generera ökad kunskap. Eleven ska inte 

behöva på egen hand finna kunskap utan det är läraren som ska bistå eleven med de 

sociala relationer som krävs för att en kunskapsutveckling ska ske. Dessutom är det 

viktigt att främja kollegiala samtal kring de styrdokument som ligger till grund för 

skolans verksamhet för att nå en mer likvärdig utbildning och generera en ökad 

förståelse för dokumentens innehåll. Sammanfattningsvis handlar relationell pedagogik 

om att främja sociala relationer för att förbättra kunskapsutvecklingen.
33

 Aspelins och 

Perssons resonemang om hur kollegial samverkan bidrar till förbättring är användbar för 

min analys av det insamlade materialet. Teorin använder jag för att ta reda på hur 

lärarna upplever den relationella pedagogiken på skolan.   

 

Organisationens struktur är en social process, hävdar Jon Ohlsson i sin bok Arbetslag 

och lärande – lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk 

belysning. Sociala relationer i skolverksamheten kan få positiva effekter men till trots 

finns det en individualiseringstradition inom skolan. Vid förändringsarbete tenderar 

motstånd att blossa upp antingen på grund av skolkulturen eller bristande kompetens för 

sitt yrke. Ohlsson skriver att: ”Lärare ska arbeta i lag som förväntas stärka kompetensen 

hos medarbetarna och även skapa ett bättre resursutnyttjande av de lokala krafterna”
34

, 

vilket innebär att samarbete uppmuntras för att öka lärarnas profession. Diskussionen 

som samarbetet medför kan leda till förbättring och ökad förståelse kring problem och 

möjligheter som skolverksamheten har. Samarbetet bidrar till en förbättringskultur som 

                                                 
33

 Aspelin och Persson, 2013, Om relationell pedagogik.  
34

Ohlsson, 2004, Arbetslag och lärande – Lärares organiserande av samarbete i 

organisationspedagogisk belysning, 14. 
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stärker lärarnas professionalism och bidrar till kompetensutveckling. Ohlsson framhäver 

att samarbete kan vara svårt att åstadkomma på grund av den rådande skolsituationen. 

Trots svårigheter med samarbete menar Ohlsson att samarbete inte behöver vara 

formellt påbjudet av skolledningen genom arbetslag. Samarbete kan vara informellt och 

ske nära lärarens grundläggande uppgift, nämligen att undervisa. Så hur organisationen 

än utformar samarbete så främjas förbättringsarbetet av kollegialt samarbete.
35

 Ohlsson 

uppmuntrar alla former av samarbete, vilket ger mig möjligheter i det analytiska arbetet 

att fastställa hur lärarna samverkar på skolorna.        

 

4 Metod 

Studien syftar att studera hur lärare organiserar SO- undervisningen och hur de upplever 

samarbete och kompetensutveckling. Därför valdes intervju som datainsamlingsmetod. 

Intervju som metod ger fördjupade svar om exempelvis respondenternas upplevelser av 

kompetensutveckling. Detta brukar kallas för kvalitativ datainsamling som används när 

fördjupade svar önskas. Data som samlades in i studien tolkades sedan utifrån den 

presenterade teorin. Studien beskriver och förklarar resultatet utifrån teorin likt en 

deskriptiv och analytisk ansats.  

 

4.1 Urval 

Före intervjuerna ägde rum krävdes en väl medveten urvalsprocess, hur många 

intervjuer och vilka som skulle intervjuas. Skolorna som valdes ut var lättillgängliga 

och om mer information hade behövts så fanns möjlighet till uppföljning. Detta kallar 

Bryman för bekvämlighetsurval. Att välja kommun utifrån bekvämlighetsurval behöver 

inte vara negativt för forskningsresultatet och genomförandet.
36

 Kommunen som ligger i 

södra Sverige har cirka 9000 invånare. Kommunen har fem låg- och mellanstadieskolor, 

ett högstadium och ett gymnasium. I studien inkluderades samtliga låg- och 

mellanstadieskolorna och högstadieskolan. Det blev alltså sex intervjuer totalt men på 

skola B anslöt sig en lärare till som ville bli intervjuad om detta ämne som intresserade 

hen. Det blev därför fem intervjuer och en gruppintervju.  

 

                                                 
35

 Ohlsson, 2004, Arbetslag och lärande – Lärares organiserande av samarbete i 
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Kriterierna för vilka lärare som intervjuades var att lärarna undervisar i så många SO- 

ämnen som möjligt samt ha en inblick i hur SO- undervisningen är utformad. Kraven är 

motiverade eftersom läraren bör besitta kunskap om studiens ämnesområde för att 

kunna besvara frågorna. Jag informerade mig om vilka lärare som levde upp till de krav 

jag ställde upp genom att fråga runt på skolorna. Lärarna som valdes ut blev meddelade 

om varför studien genomfördes och hur intervjun skulle gå till. Frågorna presenterades 

före intervjun ägde rum  för att lärarna skulle ha tid att fundera över frågorna.
37

 Ur ett 

forskningsetiskt perspektiv är detta något som bör göras innan en undersökning 

genomförs. Bryman skriver att fakta om respondenterna ska ingå i studien om denna 

information kan ge effekt för resultatet.
38

 Eftersom intervjuerna genomfördes på mindre 

skolor kan anonymiteten lättvindigt röjas och jag har därför inte inkluderat 

bakgrundsfakta om respondenterna i uppsatsen. Undersökningen kan dessutom vara av 

intresse för kommunen att ta del av. För att öka anonymiteten kommer skolorna att 

kodas och därmed benämnas som skola A, B, C, D, E och F. Skola F är högstadieskolan 

och resterande är låg- och mellanstadieskolorna. I boken God forskningssed som 

vetenskapliga rådet har publicerat presenteras förutsättningar för forskaren när 

anonymitet är eftersträvansvärt. De skriver att:  

 

Anonymisering eller avidentifiering förutsätter att kopplingen mellan prover eller svar på en 

enkät och en bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga eller forskargruppen 

kan återupprätta den. Ingen kan alltså kombinera t.ex. en viss uppgift med en bestämd 

individs identitet. Kodlistan förstörs. Anonymitet kan också uppnås genom att man gör 

insamlingen av material utan att en bestämd individs identitet antecknas.
39

 

 

De rekommendationer som nämns i citatet har beaktats vid genomförandet av denna 

undersökning.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Alan Bryman beskriver hur den kvalitativa forskningen bör genomföras. Efter att 

undersökningspersoner har valts ut ska en intervjuguide utformas. Den bör vara 

förankrad i studiens presenterade teori och tidigare forskning på området. 

Intervjuguiden kan se olika ut: ostrukturerade eller semistrukturerade. Den semi- 

                                                 
37

 Se bilaga A.  
38
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39
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strukturerade intervjun, som denna studie baserades på, använder flertalet frågor som är 

strukturerade under olika teman. Intervjuguiden kan under intervjun frångås om svaren 

härleder till ett intressant bidrag till forskningen och berör studiens syfte. Bryman 

beskriver vad forskaren bör betänka då intervjuguiden ska utformas. Ordning och reda i 

intervjuguiden leder till en lättare orientering under intervjun om flertalet frågor 

besvaras av respondenten samtidigt eller om respondenten frångår guiden. 

Tematiseringen av frågorna kan med fördel utgå ifrån studiens frågeställning för att 

underlätta presentationen av analysen och resultatet. Sedan ska forskaren noga granska 

frågorna så att de inte är ledande och att de är lättbegripliga.
40

 Med hänsyn till Brymans 

beskrivning av hur en intervjuguide ska utformas strukturerades frågor efter följande 

rubriker; SO- didaktik, kompetensutveckling och samarbete. Intervjuguiden speglade 

därmed studiens syfte och teoridel.
41

 Under varje område följde frågor kring området 

som är relevanta att ställa. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att ge en 

överblick över det insamlade materialet.  

 

Frågorna var ställda på ett sätt som möjliggjorde för lärarna att exemplifiera situationer 

för att jag lättare skulle kunna belysa materialet utifrån teori. Denna metod kallas för 

Critical Incident Technique (CIT). Denna metod innebär att frågorna är utformade för 

att aktualisera exempel från verksamheten. CIT- metoden gav respondenterna möjlighet 

att belysa situationer som har varit bristande eller givande när det gäller samarbete och 

kompetensutveckling. De exempel som respondenterna återberättade gav studien ett 

lättöverskådligt resultat som gav goda exempel på vad som fungerar mindre bra och vad 

som fungerar.
42

 

 

Till sist analyserades det insamlade materialet i enlighet med den deduktiva 

forskningsansatsen. Genom att använda den presenterade teorin och tidigare forskning 

analyserades data för att besvara studiens syfte och frågeställning. Jag försökte finna 

likheter och skillnader mellan skolorna eftersom det var i denna jämförelse som 

intressanta saker framkom. Resultatet blev därmed en produkt av det insamlade 

materialet tillsammans med teori och befintlig forskning på området.  
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5 Resultat och analys 

Här nedan redovisas resultatet av de sex intervjuer som genomförts på kommunens 

årskurs 1-6 skolor och årskurs 7-9 skolan. Resultatet presenteras under följande rubriker 

som härstammar från teorin men också från vad resultatet visar: SO- undervisningen 

och skolans organisation, bristande kompetensutveckling och samarbete önskas. Varje 

del av dessa tre rubriker följs av en analys där resultatet analyseras utifrån teori och 

tidigare forskning. 

 

5.1 SO- undervisningen och skolans organisation 

 Intervjuerna visar att skolans organisation påverkar hur SO- undervisningen didaktiskt 

genomförs. Skola A och E har en god överblick över samtliga SO- ämnena eftersom 

lärarna ansvarar för all SO- undervisning. Lärarna har möjligheter att integrera SO- 

ämnena, vilket ger eleverna en ökad förståelse för SO- ämnenas relation till varandra 

menar lärarna på skola A och E. Läraren på skola A uttrycker att förutsättningarna är 

goda att studera Lgr11 och planera undervisningen efter samtliga SO- ämnenas centrala 

innehåll och kunskapskrav. 

 

Jag lägger ju upp arbetsområden kan man säga eller temaundervisning, det kan man ju kalla 

det vilket som, för läser vi om Sverige läser vi dels om Sveriges geografi och sen kanske vi 

också gå in på Sveriges historia. Så då brukar jag lägga det i samma. […] Man kan också 

plocka in Sveriges vanligaste religioner också som kristendomen.
43

 

 

Läraren på skola A lägger upp arbetsområden eller temaundervisning och berör flera 

SO- ämnena som tangerar varandra. Förhållandena är gynnsamma men att tolka Lgr11 

ensam utan diskussioner medför alltid risker för osäkra tolkningar enligt lärarna.  

 

Läraren på skola E har liknande förutsättningar som läraren på skola A. Läraren 

undervisar i samtliga SO- ämnen i en klass där elever från både årskurs 5 och 6 går. 

Elevinflytandet prioriteras i den didaktiska planeringen för att motivera eleverna till att 

skaffa sig kunskaper kring ett nytt arbetsområde.  

 

Jag lägger upp det i arbetsområden. Nu ska vi jobba med Centraleuropa, hur ska vi göra nu? 

Då får de tala om hur de vill ha det. Inte alltid naturligtvis, det är inte lätt för dem att veta 
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det. Först jobbade vi med Västeuropa sen fick de själva välja ett land och börja jobba med. 

Sedan ville de göra likadant med Centraleuropa. Så man ser att något funkar och de tyckte 

det var roligt […] Vi har religion ett antal veckor och sen byter vi. Vi kör NO mot SO, så vi 

har två områden igång samtidigt ju. Det kan ju vara geografi och kemi emot varandra. De 

har väl 7,5 timme i veckan SO och NO. Där tänker vi lite på högstadiet också, där måste ju 

man lära sig att ha flera ämnen igång samtidigt och inte bara ha ett.
44

   

 

Läraren på skola E försöker förbereda eleverna inför högstadiet genom att försöka hålla 

igång flera ämnen samtidigt. Läraren tror att detta hjälper eleverna att förbereda sig 

inför högstadiet där flertalet ämnen är igång samtidigt. Planeringen inkluderar även 

ämnesintegrering som läraren uttrycker är ett viktigt inslag för att didaktiskt klargöra för 

eleverna hur SO- ämnena förhåller sig till varandra. En övergripande bild av samtliga 

SO- ämnena ger en positiv effekt, tror läraren på skola E.  

 

Läraren på skola D kritiserar de organisatoriska förutsättningarna eftersom SO- ämnena 

läses samtidigt och endast en gång i veckan. Detta genererar att eleverna har flera 

ämnen att läsa samtidigt, vilket kan försvåra inlärningen genom att det blir många olika 

kunskapsområden. Det medför också att det tematiska arbetet uteblir.  

 

Då har jag gjort olika beroende på vad jag har haft för tjänst. Förra året så hade jag all 

svenska, SO- undervisning i en klass. Då planerade jag undervisningen i temaveckor. Då 

körde vi en intensiv period med historia och 1700- talets historia och sedan körde vi några 

veckor med samhällskunskap och demokrati. Men i år har jag bara ett SO- ämne och då 

tvingas jag lägga det en lektion i veckan, men visst ibland lägger jag tre lektioner i veckan 

och så blir det inte så mycket sen. Så då är det med uppdelat och då är det inte lika bra. En 

lektion i veckan blir inte riktigt sammanhängande. Då har jag tänkt nu läsa om 

världsreligionerna och då tar det många veckor att läsa om till exempel judendomen. Sen 

har vi ett litet prov eller en avstämning.
45

  

 

Läraren på skola D anser att det tematiska arbetet påverkas av hur schemat är upplagt 

och hur tjänsterna fördelas. I år har läraren en lektion i veckan i ett SO- ämne och 

samtliga SO- ämnen igång samtidigt. Att schematiskt förlägga timmarna på detta sätt 

främjar inte elevernas kunskapsutveckling, anser läraren på skola D. Läraren är 

missnöjd med detta och skulle gärna se förändringar i skolorganisationen för att ge 

bättre förutsättningar för tematiskt arbete.   
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Skola B och C läser ämnena blockvis där två ämnen läses i taget i några veckor för att 

sedan skifta. På skola B var det två lärare som anslöt sig till intervjun och de uttryckte 

att den didaktiska planeringen utgår ifrån teman.  

 

Ja, jag arbetar med temaundervisning som utgår ifrån centrala innehållet och ibland går vi 

in i två SO- ämnen och ibland flera, t ex vasatiden i historia eller mänskliga rättigheter i 

geografi. Sen försöker man belysa detta på så många olika sätt det bara går. Sen kanske vi 

bara läser i vanliga läroböcker eller spela spel kring detta. Sen använder vi ett material som 

heter tumme upp. Då utgår vi lite ifrån det men det är liksom inte målet men en del i det 

hela att de arbetar i läroboken och visar färdigheter där i. Mycket observationer gör vi 

också men behöver inte alltid gå ut på att det har varit ett prov. Men visst ibland ska de 

kunna alla Europas länder och visst då blir det ju ett prov.
46

  

 

Lärarna på skola B arbetar tematiskt som involverar minst två SO- ämnen samtidigt. Det 

finns ofta ett huvudtema som exempelvis mänskliga rättigheter. Sedan försöker de 

belysa detta utifrån olika perspektiv.  

  

Läraren på skola C arbetar på liknande sätt som läraren på skola B men vill tillägga 

tidsbristen som ett hinder för den didaktiska planeringen. Ämnena delas upp mellan de 

lärare som ansvarar för undervisningen i en klass, ofta är lärarna två eller fler. Läraren 

på skola C beskriver situationen som hämmande för ämnesintegreringen och 

möjligheter med arbetsområden. Lärarna är ofta rädda om sina ämnestimmar och är inte 

villiga att korrigera schemat efter hur mycket tid ett arbetsområde kräver.  

 

När man läser ämnena för sig så är man väl lite rädd om sina lektioner. Jag har mina 

samhällstimmar och de vill inte ge mig av sina timmar. […] alltså man har ju en tanke men 

det är inte alltid man kommer dit för man hinner ju inte lika mycket som man hoppas. I 

geografin så hade jag jättestora förväntningar att man skulle läsa Götaland och sedan skriva 

en resa och resa runt i alla landskapen. Då skulle de även ut på nätet och köpa dessa resor. 

Så jag gick ifrån det lite så vi har läst om Götaland i sig och sen vad som finns där.
47

  

 

Citatet visar att det finns en vilja att utveckla undervisningen och inkludera olika 

pedagogiska verktyg som exempelvis IKT- verktyg. Viljan att utveckla undervisningen 
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hindras av tiden och medför en tillbakagång till traditionell undervisning som ofta 

kräver mindre planering.  

 

IKT- verktyg är ett område som läraren på skola A uttrycker att eleverna blir motiverade 

av. Ämnena blir mer intressanta genom att använda IKT- verktyg och det är ett område 

som läraren på skola A anser skulle utvecklas ännu mer.  

 

Där har du en bit som jag skulle vilja utveckla ännu mer, för är det något som barnen 

nappar på så är det IKT och de bitarna. De har varit jätteengagerade i animerade filmer som 

vi precis har jobbat med nu.
48

  

 

Enligt läraren på skola A blir eleverna engagerade av IKT- verktyg. Frågan om hur 

lärarna använde sig av IKT- verktyg fick varierande reaktioner. En del uttryckte 

entusiasm för användning för IKT- verktyg medan andra lärare visade en viss 

skepticism. De lärare som var kritiska till användandet av IKT- verktyg i 

undervisningen ansåg att eleverna inte var kunniga i att använda sökmotorer och att 

faktatexter som finns på internet ofta är svåra att förstå. Tekniken är opålitlig eftersom 

det ofta krånglar när datorer ska användas. Men många av lärarna använder power 

points och smartboard i undervisningen, vilket eleverna ofta tycker är ett roligt inslag i 

undervisningen.  

 

Läraren på skola F har helt skilda organisatoriska förutsättningar jämfört med de 

resterande skolorna. Läraren undervisar i ett SO- ämne och undervisar cirka 150 elever. 

Läraren har planerade arbetsområden inom sitt ämne och den ämnesintegrerade 

undervisningen uteblir helt. Innan ett arbetsområde påbörjas går läraren på skola F 

igenom vad som krävs för godkänt betyg och högre betyg samt hur arbetsområdet ska 

examineras. Läraren på skola F uttrycker också att en variation av examinationer är bra 

för eleverna eftersom ett oförberett prov kan bistå eleverna med en utvärdering kring 

hur arbetet under lektionerna genomförs.  

 

Det kan se olika ut, dels är man en spion i den dagliga verksamheten och gå runt och se vad 

de gör. Enskilt arbete men jag har gärna småprov, oförberedda prov gillar jag och börja 

med, och sen kan man ha ett förberett. Då vet eleverna ofta att det där gick ju inte så bra 
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eller det där gick ganska bra så kan de ha en liten föraning inför det kommande testet. Den 

variationen funkar bra!
49

 

 

Den didaktiska planeringen på skola F visar en annan typ av didaktiska upplägg än de 

tidigare skolorna. Utvärdering och veckans koll är ofta ett stående inslag i schemat på 

fredagar och syftar till att visa lärarna vad eleverna lärt sig under veckan. Presentationer 

och observationer är andra exempel på vanliga förekommande examinationer.  

 

SO- lärarna är överens om att det är svårt att skapa en förståelse hos eleverna för 

innehållet i Lgr11. Lärarna på skola B uttrycker att diskutera Lgr11 med eleverna kräver 

en viss mognad. Att skapa förståelse hos eleverna för vad som menas med kunskapskrav 

och hur lärarna bedömer är ingen lättvindig uppgift anser lärarna på skola B.  

 

 I fyran är det ju mer att få in de i ett arbetssätt egentligen och ett sätt att tänka. De är inte 

riktigt vana vid att arbeta självständigt och söka svar. Det är ju mer tillrättalagt ju yngre de 

är. Så det tar hela fyran att få in de på hur de ska ta sig an det! Så därför uttrycker man inte 

orden så ofta utan det blir ju så svåra ord för dem.
50

  

 

Läraren på skola B prioriterar studieteknik så som självständigt sätt att tänka och söka 

svar istället för att diskutera kunskapskrav. Skola F däremot presenterar kunskapskraven 

före ett arbetsområde och anser att en del elever ser detta som användningsbart inför 

examinationer.  

 

Samtliga skolor försöker arbeta i tematiska arbetsområden för att eleverna ska få en 

helhetsbild av SO- ämnenas relevans till varandra. Flera skolor uttrycker att det i många 

fall är svårt att undvika att blanda in fler än ett SO- ämne i ett arbetsområde. Skola A 

och E verkar ha de bästa organisatoriska förutsättningarna att genomföra ett tematiskt 

arbete eftersom det är en lärare som undervisar samtliga SO- ämnen i årskurs 4-6. 

Strukturen ger möjligheter att studera läroplanen och planera och genomföra 

undervisning som inkluderar flera SO- ämnen. Odenstad beskriver skolans verksamhet 

likt en triangel där lärare, elever och ämne samspelar i klassrummet. Styrdokument, 

skolans organisation och samhället omger triangeln och påverkar det didaktiska 

förhållningssättet i klassrummet. Läraren måste därför ta hänsyn till omkringliggande 

faktorer som påverkar vad- hur- och varför frågorna. Studien visar exempelvis att 
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schema, tjänster och material påverkar SO- undervisningens tematiska arbete och 

utveckling. Odenstad betonar att det tematiska arbetet är betydelsefullt inom SO- 

didaktiken för att skapa förståelse hos eleverna för hur SO- ämnena tangerar varandra.
51

  

 

Läraren på skola D uttryckte brister i att arbeta tematiskt i olika områden eftersom de 

organisatoriska förutsättningarna stod som ett hinder. Flera involverande lärare och en 

lektionstimme i veckan för vardera SO- ämne har bidragit till att temaområden inte 

planeras. Läraren som har 32 elever och fyra ämnen har andra förutsättningar än läraren 

som undervisar 150 elever och ett ämne. De omkringliggande faktorerna ställer lärarens 

kompetens på prov då samtidigt de didaktiska frågorna ska beaktas. Odenstad betonar 

att den didaktiska planeringen påverkas negativt och positivt av flertalet 

omkringliggande faktorer. Kollegialt samarbete är en av dessa faktorer som kan främja 

förbättring av både kompetens och undervisning. Odenstad framhäver det kollegiala 

samarbetet som en förutsättning om ett tematiskt arbete ska planeras och genomföras.
52

 

Men några av de intervjuade lärarna uttryckte att de har möjlighet att arbeta tematiskt 

eftersom de har en god översikt över samtliga SO- ämnen. Dessa områden som 

integreras i flera ämnen har dock inte planerats gemensamt med andra lärare. McArdle 

och Coutts betonar i deras forskning att reflektioner genom sociala relationer stärker 

lärarnas professionalism. CPD anses frånvarande i skolorganisationen i de fall där 

läraren beskriver att reflektion sker enskilt utan kollegial samverkan. Detta hämmar SO- 

undervisningens utveckling.
53

   

 

Vad-, hur- och varför- frågorna är de grundläggande didaktiska frågorna som bör 

beaktas då undervisning planeras och genomförs. När det gäller vad- och varför- frågan 

uppmuntrar Odenstad kollegialt samarbete för att stärka läroplanens koppling till 

undervisningen och likvärdigheten mellan skolornas sätt att bedöma.
54

 ”Learning study” 

uppmuntrar lärare till att gemensamt diskutera och tolka styrdokumenten. Detta 

genererar att lärare tillsammans kommer överens vad elever bör ha kunskap om inom ett 

visst område. Likvärdigheten ökar likväl som lärarnas profession och kompetens.
55
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När det gäller hur- frågan skiljer sig skolorna åt gällande examinationsformer och IKT- 

verktyg. Flera av skolorna använder ett förhör på fredagen för att kontrollera och bevaka 

elevernas kunskapsutveckling. Observationer nämns också för att se vilken 

kunskapsnivå eleverna når upp till. Användandet av utvärdering på fredagar ansåg 

flertalet lärare vara bra mätningsredskap för att kontrollera elevernas 

kunskapsutveckling. Skola F arbetar med ämnena genom att dela upp ämnet i olika 

arbetsområden och visa före varje arbetsområde vad som krävs för godkänt respektive 

högre betyg. Resterande av skolorna ansåg att detta var för svårt för eleverna att ta till 

sig. Detta kan anses problematiskt då högre stadier antar att eleverna är bekanta med 

traditionsenliga prov eller hur proven bedöms. Diskussionen kring hur stadierna bör 

presentera betyg och bedömning för eleverna kan exemplifiera hur kollegialt samarbete 

kan leda till förbättring av SO- undervisning. Genom att fastställa liknande brister har 

lärarna möjlighet till förbättring. En ständig reflektion över vad som fungerar och vad 

som fungerar mindre bra är en viktig del i förbättringsarbetet, enligt Blossing.
56

  

 

5.2 Bristande kompetensutveckling 

Lärarna är överens om att kompetensutveckling som är direkt riktat mot SO- ämnena 

inte ges. Läraren på skola D uttrycker att den kompetensutveckling som ges är 

allmändidaktisk och ibland riktat specifikt mot exempelvis matematik. Detta innebär att 

det kan vara irrelevant för majoriteten av lärarna som lyssnar.  

 

… men då var det matte och jag undervisar inte ens i matte och där satt då träslöjdslärare 

och de som har ännu mindre kontakt med det. Så det tycker jag väl är lite synd att man inte 

specialiserar kompetensutvecklingen.
57

  

 

Anledningen till varför kompetensutvecklingen är bristande, anser läraren från skola D, 

kan vara att det saknas kunskap kring hur kompetensutveckling i SO- ämnena bör 

utformas.   

 

Lärarna önskar att kompetensutvecklingen skulle vara ett tillfälle för utbyte av idéer och 

tips på hur undervisningen kan utformas. Läraren på skola D och F uttrycker också 

önskan om individuell fortbildning om detta ryms inom ramen för tjänsten. Läraren på 

skola B anser att eftersom kommunikationen med andra skolor uteblir tenderar 
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kompetensutvecklingen att hämmas. Det är genom samtal med andra lärare de praktiska 

råd och tipsen ges.  

 

… men annars önskade jag att man behövde få nya idéer om man säger så, för det är så 

viktigt. Jobbar du på en liten skola, vad får du då de nya idéerna ifrån? Det är ju ingenting, 

så jag hade önskat att man hade lite mer samarbete, men var finns den tiden. Att man kunde 

träffas och se hur andra lärare jobbar, vi gör så och ni gör så. Det har jag saknat lite, de där 

idéerna som gör att man, de ska man inte behöva uppfinna själv. Det är ju jättebra att man 

skulle delge andra.
58

  

 

Lärarna på skola B nämner att tidsbristen är ett ständigt hinder för att etablera 

kompetensutveckling. Kommunen anordnar ett visst antal dagar varje läsår som ägnas åt 

att kompetensutveckla lärarna så den tiden finns. Denna tid borde istället utnyttjas bättre 

för att generera ett bättre resultat, tycker lärarna på skola B. 

 

Lärarna är skriande överens om att SO- ämnena inte har prioriterats när 

kompetensutvecklingsdagarna har planerats. SO- ämnena åsidosätts ofta av andra 

nationella satsningar som berör främst kärnämnena. I dessa satsningar och kommunens 

kompetensutvecklingsdagar inkluderas inte alla lärare. Läraren på skola F uttrycker att 

SO- konferenser är det första som tas bort om det är två saker som krockar. Det finns 

också en konkurrens mellan olika ämneslag eftersom en lärare kan tillhöra två.  

 

Inte sådär jättestort utrymme, vi har en del lärare som undervisar i två olika, de blir ofta 

kidnappade till andra ämneskonferenser. Så att nej, det har nog en undanskymd roll. Det 

känns som den första konferensen man drar in på så är det SO- konferensen. Det skulle 

aldrig hända med svenska- konferensen. SO- ämnena har inte högsta prioritet! Om man ska 

uttrycka sig krasst.
59

  

 

Läraren på skola F upplever att SO- ämnena inte prioriteras och att kollegor ansluter sig 

till andra ämneslag. Detta innebär att det blir svårt för lärarna att välja det ena eller det 

andra ämnet på kompetensutvecklingsdagarna. 

  

Läraren på skola A anser däremot att hen har möjlighet att utveckla SO- ämnena 

eftersom de organisatoriska förutsättningarna inbjuder till detta. Hen har en bra 
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överblick över SO- ämnenas centrala innehåll och kunskapskrav, vilket gör det lättare 

att inkludera flera SO- ämnen i ett arbetsområde. Nackdelen med förutsättningarna på 

skola A är att det blir ett ensamt arbete gällande tolkningen av Lgr11. Att det blir 

ensamarbete och minskat kollegialt lärande är fler lärare som uttrycker oro kring. Det 

som är återkommande i intervjuerna är de praktiska idéer och tips gällande 

undervisningen.  

 

Jag skulle vilja ha tips på IKT, praktiskt arbete liksom, hur man kan göra undervisningen 

mer levande och intressant. […] Det skulle vara roligt att få gå på något riktigt liksom. 

Någon riktig kurs. Jag tror man skulle få ut jättemycket genom att bara träffas och diskutera 

SO.
60

  

 

Lärarna uttrycker en vilja att utvecklas och vill därför förändra den befintliga 

kompetensutvecklingen så att den blir relevant för SO- lärarna att ta del av. 

 

Samtliga skolor anser att kommunen inte för tillfället har kompetensutveckling som är 

riktad mot SO- ämnena. De befintliga kunskaperna som finns hos SO- lärarna utvecklas 

på andra sätt än av kommunens planerade kompetensutveckling. Några av de 

intervjuade lärarna uttrycker att de i mån av tid har möjlighet att diskutera med kollegor 

kring läroplanens innehåll. I många fall sker tolkningen av kunskapskraven på egen 

hand. Planeringen av arbetsområden sker ofta utan utbyte med andra lärare. Detta kan 

bidra till att undervisningen inte ger önskad kunskapsutveckling hos eleverna eftersom 

motivationen för ämnet har minskat. Det är genom diskussioner med andra lärare som 

de gamla didaktiska planeringarna har möjlighet att förnyas och inspireras av nya 

praktiska tips och idéer. McArdle och Coutts belyser att reflektioner är en central del i 

förbättringsarbetet där utveckling av lärarnas kompetens består som en viktig grund.
61

  

 

Illeris presenterar kompetensbegreppet som han anser består av; den befintliga 

kunskapen vi har, utveckling av nya kunskaper och att människor handlar 

ändamålsenligt utifrån befintlig kunskap.
62

 Intervjuerna tyder på att utvecklingen av den 

befintliga kunskapen är bristande eftersom de organisatoriska förutsättningarna inte 

främjar kommunikation. Blossing beskriver att kommunikation och utbyte av kunskap 
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är en av de viktigaste faktorerna för förbättringsarbetet och kompetensutvecklingens 

process.
63

 Samtliga lärare som studien har inkluderat har uttryckt önskemål om 

kommunikation med andra lärare för att inspireras, få goda exempel och för att utnyttja 

tiden bättre. Tidsbristen är ett återkommande hinder som nämns i intervjuerna men det 

nämns också att befintliga kompetensutvecklingsdagar inte ger önskvärd effekt och kan 

nyttjas bättre. Kommunens planerade kompetensutvecklingsdagar kan dessutom 

specialiseras mot olika ämnen utöver kärnämnena för att fler lärare ska känna sig 

delaktiga i satsningarna. För att kompetensutveckling ska bli effektiv krävs det, enligt 

Illeris, specialiserade kunskaper som är ämnad åt att utveckla befintlig kompetens på ett 

specifikt område.
64

   

 

Blossing beskriver hur olika typer av skolkulturer påverkar förbättringsarbetet på olika 

sätt. Intervjuerna tyder på att det finns en vilja hos lärarna att förändras och utvecklas, 

vilket skulle främjas av förändringar i kommunens organisatoriska förutsättningar. 

Kommunens skolkultur kan kategoriseras som en förbättringskultur som är låst vid 

organisationens utformning. Lärarna upplever att planering av 

kompetensutvecklingsdagarna likväl som den fortlöpande kompetensutvecklingen hade 

bidragit till förbättring av SO- undervisningen. Kommunen borde enligt Blossings teori 

nyttja lärarnas önskemål. Att etablera nya gemensamma mål att sträva efter leder 

förbättringsarbetet framåt mer effektivt. De nya målen borde grunda sig på en 

kartläggning över den rådande skolsituationen för att påvisa brister som borde 

förbättras. Enligt Blossing är den första fasen, initiering, viktig eftersom det är nu 

samtliga berörda inkluderas och motiveras till att genomföra förbättringsarbetet.
65

 

Resultatet visar att lärarna är villiga att förändra och förbättra verksamheten. Det är upp 

till kommunen att arrangera forum för diskussion om vilka insatser som behöver göras 

för att förbättra undervisning och i slutändan skolresultatet.     

 

5.3 Samarbete önskas 

Samtliga lärare konstaterar att de inte upplever något samarbete som är riktat mot SO- 

ämnena. Tidsbristen upplever lärarna är den främsta orsaken till att ett SO- samarbete 

inte etablerat. Läraren på skola D uttrycker att ett samarbete skulle medföra en hel del 

positiva effekter för undervisning och kompetensutveckling.  
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Nej, inget samarbete alls! Men jag hade jättegärna velat och vi har frågat efter detta. Det 

finns inte. Åh, just det att man skulle kunna sitta i ämnesgrupper från olika skolor. Det hade 

ju gett jättemycket säkert! […] Det är nog lite med tiden, man har ju inte jättemycket tid 

avsatt till det och det är trickigt att få ihop det eftersom kommunen är splittrad, skolorna 

ligger åt olika håll och det kräver ju lite samordning och någon som sätter en tid åt 

projektet. Det spontana blir ju absolut inte.
66

  

 

Läraren på skola D uttrycker att det spontana mötet mellan lärare uteblir. Problemet för 

att planera och genomföra samarbete är enligt läraren på skola D avsatt tid. Det krävs att 

någon ansvarar för satsningen.  

 

Läraren på skola F anser att det är logistiska problem snarare än ekonomiska. 

 

Näe, det handlar nog inte om pengar utan det är ju lokalt, vi har ju en skola 3min bort i 

lägre åldrar så det kan ju inte var dyrt. Det är en planeringsgrej helt enkelt. De kanske har 

konferenser en annan dag än vad vi har till exempel. Där kan man se över inför ett läsår till 

exempel, så det tror jag går att göra hur mycket som helst.
67

  

 

Läraren på skola F tycker att det handlar om att planera tillfällen för samarbeten. 

Samtliga lärare vill etablera ett samarbete men att tidsbristen behöver överbryggas. 

Förslag ges under intervjuerna på olika samarbetsformer. Ett förslag är SO- lyft där 

lärare träffas någon gång i månaden eller per termin. Det ges även förslag på utbyte 

mellan skolorna för att lärarna ska få en ökad inblick hur undervisningen planeras och 

genomförs på högstadiet och tvärtom exempelvis.    

 

Aspelin och Persson betonar relationell pedagogik som är viktigt både mellan lärare och 

elever och mellan lärare. Relationell pedagogik innebär att utveckling sker genom 

sociala relationer. Författarna kritiserar den svenska skolverksamheten som har blivit 

alltmer individualiserad eftersom sociala relationer har åsidosatts av andra sysslor som 

läraren ska göra.
68

 Lärarna i studien upplever att forum för samarbete saknas. 

Tidsbristen består som ett hinder för samarbete. Trots att lärarna nämner att det finns 

möjlighet till att fråga kollegor om råd saknar lärarna kontakten med andra skolor. 

Tidsbristen kan överbryggas om forum för samarbete ges under kommunens 
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kompetensutvecklingsdagar. Lärarna anser att dagarna skulle utnyttjas bättre och 

specialiseras mer efter olika ämnen och inte bara NO- ämnena och matematik. Eftersom 

en del av lärarna endast undervisar i SO- ämnena ägnas många av dessa dagar till att 

lyssna på något som inte fullt ut kan användas i lärarens yrkesroll. Skola F nämner att 

det är organisatoriska förutsättningar som behöver etableras för att främja 

samarbetsformer. Skola B och C antyder att en SO- grupp eller SO- lyft hade varit en 

bra satsning som hade gett givande diskussioner och kommunikation med andra lärare. 

Kompetensutvecklingen kan ses som ett tillfälle för samarbete och därmed en möjlighet 

till förbättring av SO- undervisningen.   

 

Ohlsson uppmuntrar samarbete eftersom samarbetets kommunikation bidrar till givande 

diskussioner som förbättrar lärarprofessionen och genererar en förbättringskultur. 

Ohlsson diskuterar också att hur än organisationen utformas så ska samarbete prioriteras 

och främjas.
69

 Eftersom samtliga lärare vill etablera ett samarbete så finns det en vilja 

att förbättras. Kommunen bör utnyttja viljan som finns genom att främja 

samarbetsformer även inom SO- ämnena. Skola B uttrycker att det inte bara är 

kärnämnena som ska prioriteras. Diskussioner som ger praktiska tips och idéer är den 

största önskan från samtliga intervjuade lärare. Diskussionerna skulle gagna den röda 

tråden från lägre stadier till högstadiet. Skola A anser att ett utbyte mellan SO- lärarna i 

kommunen hade givit en god inblick i hur andra skolor jobbar och även hur högstadiet 

arbetar. Ingen lärare anser sig ha en inblick i hur högstadiet utformas. Därför är det inte 

lätt att bedriva en förberedande undervisning inför de utmaningar som väntar för 

eleverna. Ökat samarbete skulle öka professionen likväl som skolans likvärdighet.  

 

Den tidigare forskningen ger exempel på hur samarbetsmodeller kan se ut och 

modellerna kan anpassas efter skolans organisation. Kroksmark har utvecklat 

Wennergrens tänk genom att etablerat trestegsmodell; inspiration, inkludering av 

befintlig forskning och reflektion. Genom att väcka intresse kring ett samarbetsområde 

kan forskning tas med för att sedan reflektera över hur SO- undervisningen kan 

förbättras.
70

 Kommunen behöver med andra ord utforma en samarbetsmodell som är 

hållbar och passar skolornas verksamhet och lärarnas önskemål.  
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Ohlsson betonar att samarbete inte behöver påbjudas formellt utan uppmuntrar även de 

informella relationerna. Detta kan leda till att skolkulturen inbjuder till ökade 

samarbetsformer.
71

 Dessvärre kan enligt Blossings teori för mycket samarbete leda till 

att organisationen urholkas och pressen blir stor på att samarbeta kontinuerligt.
72

 

Studien visar att lärarna vill samarbeta mer men att de inte funnit ett bra sätt att få ett 

fungerande samarbete som är hållbart. Några av lärarna nämner att det måste finnas en 

struktur som inbjuder till att samarbete sker kring hur SO- undervisningen kan 

förbättras. Det måste exempelvis finnas en ledare som leder och planerar 

diskussionstillfällena. Skolornas storlek hämmar dessutom flödet av kunskapsutbyte 

eftersom det ibland endast finns ett par SO- lärare på vardera skolan.   

 

6 Slutsats 

I detta avsnitt sammanfattas studien genom att besvara studiens frågeställning och syfte. 

Studien syfte är att undersöka hur lärarna upplever att den nuvarande SO- 

undervisningen förbättras av befintligt samarbete och kompetensutveckling. De tre 

frågor som ställts för att besvara syftet är; hur organiserar lärarna SO- undervisningen? 

Hur upplever lärarna den befintliga kompetensutvecklingen? Hur upplever lärarna det 

befintliga samarbetet mellan skolor och mellan lärare? Dessa frågor besvaras under 

följande tre avsnitt.     

 

6.1 Hur organiserar lärarna SO- undervisningen? 

Studien presenterar hur lärarna didaktiskt planerar undervisningen. Lärarna försöker så 

långt det är möjligt att planera ämnesintegrerade arbetsområden. Detta hjälper eleverna 

att skapa en förståelse kring SO- ämnenas relevans till varandra. Den didaktiska 

planeringen påverkas av omkringliggande faktorer och mest framträdande är de 

organisatoriska omständigheterna. Utvecklingen av SO- undervisningen är bristande 

eftersom tid och samverkan inte ryms inom ramen för planeringstiden. Undervisningen 

planeras ofta på egen hand och detta upplever lärarna ibland som problematiskt. Det 

ensamma arbetet medför att inga nya tips och idéer tillkommer. Material delas inte 

mellan kommunens SO- lärare, vilket också medför extra arbete för lärarna. En del av 
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de intervjuade lärarna beskriver en situation där tolkning av läroplanen sker på egen 

hand, vilket hämmar likvärdigheten i kommunen. 

 

Lärarna använder sig av olika examinationsformer som till exempel observationer, 

utvärderingar, prov och inlämningsarbeten. Vetskapen om hur andra skolor didaktiskt 

planerar och genomför undervisningen är bristande. Lärarna vet inte hur planeringarna 

bör se ut för att klara av de kommande utmaningarna som eleverna ställs inför på 

exempelvis högstadiet. Detta hämmar förberedelserna inför framtida utmaningar i 

skolan för eleven. Likväl är inte högstadiets lärare införstådda med hur lärarna på lägre 

stadier arbetar, vilket kan leda till att eleverna har svårt att följa kunskapsutvecklingen 

när de börjar sjuan.  

 

För att göra undervisningen intressant försöker lärarna att använda IKT- verktyg för att 

väcka intresset hos eleverna för ämnet. Lärarna är oeniga hur IKT bör inkluderas i 

undervisningen men det finns intresse hos eleverna för användningen av IKT- verktyg.  

 

6.2 Hur upplever SO- lärarna den befintliga kompetensutvecklingen? 

Studien visar att den befintliga kompetensutvecklingen bör specialiseras mot olika 

ämnen. För närvarande upplever lärarna att det inte finns någon kompetensutveckling 

riktat specifikt mot SO- ämnena. Lärarna anser att SO- ämnena hamnat i skymundan av 

andra satsningar som inkluderar mestadels kärnämnena. Genom att öka tillfällena för 

SO- lärarna att diskutera skulle kompetensen förbättras. Kommunikation leder till en 

ständig utvärdering av den befintliga undervisning som leder till att didaktiska brister 

uppdagas och därmed finns möjligheter till förbättring. Ökad kompetens för lärarna 

skulle också leda till förbättrad didaktik, vilket skulle öka intresset för ämnet hos 

eleverna och därmed förhoppningsvis kunskapsutvecklingen. Samtliga lärare önskar en 

planerad kompetensutveckling som är riktad mot SO- ämnena.    

 

6.3 Hur upplever SO- lärarna samarbetet mellan lärarna och mellan 

skolorna?  

Studien visar att lärarna upplever att det för närvarande inte finns något samarbete 

mellan kommunens skolor. Men samtliga intervjuade lärare önskar ett samarbete. Detta 

kräver organisatoriska förändringar för att skapa tillfällen för samverkan mellan 
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kommunens SO- lärare. Lärarna anser att det behöver finnas en person som ansvarar för 

SO- ämnena i kommunen för att samarbete ska etableras mellan skolorna. Den 

ansvarige läraren ska få vara med och påverka när tillfällena för samarbete ska äga rum 

och vad samarbetet ska innehålla. Då anser lärarna att deras önskemål blir hörda och 

kan förbättra kompetensutvecklingen som samarbetet medför. Detta är ett exempel för 

hur lärarna tänker att samverkan borde etableras. Lärarna visar en vilja att utveckla SO- 

undervisningen genom förbättrad kompetensutveckling och ökat samarbete. Lärarna 

upplever att på varje skola råder ett samarbetande klimat. Det är dessvärre svårt att nå 

ett utbyte av idéer inom verksamheten eftersom skolorna är små. En förändrad 

skolorganisation som utformades för att främja förbättringsarbete skulle i slutändan 

generera positiva elevresultat. Skolorganisationen bör innehålla forum för diskussion 

och reflektion, vilket innebär att kollegor är en viktig del i detta. Ensamarbete i ett ämne 

är något som kommunen skulle försöka förhindra.      

 

7 Avslutande diskussion 

Att samarbete och kommunikation är bra för förbättringen av skolverksamheten betonar 

merparten av den litteratur som presenterats i denna studie. Samarbete tar tid och det är 

denna problematik skolan ställs inför. Lärarens arbetsuppgifter har kommit att inkludera 

alltfler uppgifter istället för att ägna tid åt att förbättra undervisningen genom 

exempelvis ökat utbyte av kunskap med andra lärare. När det gäller kostnaderna på att 

etablera samarbetsformer behöver inte detta var ett hinder. Studien visar att kommunen 

har dagar ämnade för kompetensutveckling men att dessa kan nyttjas bättre. Lärarna 

visar en vilja att förändra SO- undervisningen för bästa möjliga utveckling. 

Respondenterna önskar att träffa andra lärare för att få tips och idéer samt utbyte av 

tolkningar av läroplanen. Detta är önskemål som kommunen bör kunna se som rimligt 

att förverkliga.  

 

Samarbetet bör vara effektivt och ledas av någon eftersom lärarna i studien har uttryckt 

att den befintliga kompetensutvecklingen inte förankras till yrkets arbetsuppgifter. Om 

forum skapas för kollegiala diskussioner kring SO- ämnena måste detta ledas så att 

diskussionerna är givande för utvecklingen av undervisningen. Kompetensutvecklingen 

borde specialiseras mot olika ämnen istället för bara mot kärnämnena eftersom flera 

lärare skulle känna sig inkluderade i kommunens satsningar. Detta kan bidra till en 

förbättrad undervisning och en positiv kunskapsutveckling hos eleverna. I nuläget görs 
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satsningar med syftet att kompetensutveckla lärarna men utan ämnesspecificering blir 

inte kompetensutvecklingen effektiv.   

 

SO- undervisningen planeras tematiskt i så stor mån som det är möjligt. Detta är en del 

som samarbete skulle kunna förbättra. Lärarna anser att elevernas intresse för ämnet 

främjas av IKT- verktyg. Dessvärre finns det områden inom IKT som eleverna inte kan 

hantera. Detta är ytterligare ett område som kompetensutvecklingen skulle kunna 

inkludera. Samarbetet skulle möjliggöra att praktiska tips och idéer hade kunnat spridas, 

både gällande IKT- verktyg och dels andra didaktiska upplägg. Studien presenterar att 

samarbete för med sig en positiv effekt för skolverksamheten. Diskussionen kan fortgå 

kring hur skolan ska vända de negativa skolresultaten. Att etablera samarbetsformer och 

specialisera kompetensutvecklingen kan ses som två faktorer som kan förbättra den 

svenska skolan. Men frågan är om SO- undervisningen kan förbättras så pass mycket att 

eleverna blir intresserade, motiverade och presterar bättre. Vidare kan det diskuteras hur 

SO- undervisningen kan motivera och vad som krävs av eleverna för att resultaten ska 

förbättras. Dokumentären ’Världens bästa skola har sitt pris’ visar elever som sliter hårt 

för skolresultaten och där anklagelserna på dålig undervisning lyser med sin frånvaro.
73

 

Denna studie fokuserar på hur lärarna kan förbättra SO- undervisningen genom 

samarbetsmodeller och kompetensutveckling. Men om lärarna ska, genom förbättrad 

undervisning, generera att eleverna prestera bättre, bör fokus också riktas mot 

mottagarna av undervisningen, eleverna. En förändrad attityd hos eleverna till 

skolarbete skulle stötta lärarna i deras vilja att förbättras.  

 

8 Framtida forskning 

Studien har visat att organisationens utformning hämmar samarbetsformer och att den 

kompetensutveckling som ges inte är planerad för att främja utveckling av SO- 

undervisning. Den rådande hetsen att förbättra Sveriges sjunkande skolresultat i relation 

till andra länder är en bakomliggande faktor till att nationella satsningar genomförs. 

Studien visar att satsningar endast berör vissa ämnen. Lärare som inte undervisar i dessa 

ämnen upplever inte alltid fortbildningen som erbjuds relevant. Det behövs mer 

forskning om hur lärare i specifika ämnen som SO påverkas av den rådande 

utbildningspolitiken. Vidare behövs forskning om hur specifika kommuner och skolor 
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organiserar lärares fortbildning, kompetensutveckling och hur förutsättningar för 

kollegialt utbyte bör utformas.   
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide för lärarna 
 

SO- didaktik 

 Hur utformar du din undervisning?  

- Arbetsområden?  

- IKT- verktyg?  

- Examinationer: tester, prov? 

 I relation till andra ämnen, hur stort utrymme får SO- ämnena? 

- Hur upplever du relationen till andra skolämnen, fokuseras det mycket 

på NO- ämnena och svenska?  

Om det fokuseras mycket på NO-ämnena och svenska, hur kan SO-ämnena inkluderas i 

dessa ämnen?  

- Vilket stöd finns det för elever som inte når upp till de kunskapskrav 

som krävs för godkänt betyg och för elever som är högpresterande? 

 Vilka brister respektive fördelar ser du med den undervisning som bedrivs på 

din skola? 

- Har du vetskap om hur undervisningen planeras på högstadiet? 

Om ja, vad är positivt och negativt med hur undervisningen planeras på din skola 

respektive på högstadiet? 

Om nej, tror du att ökad kunskap om högstadiets respektive mellanstadieskolornas sätt 

att schemalägga och didaktiskt planera undervisningen kommer främja 

kunskapsutvecklingen genom bättre planering? Förbättringsförslag!  

 Finns det andra faktorer runtomkring undervisningen som du tror skulle kunna 

förbättras för att främja elevernas kunskapsutveckling i mellanstadiet och i 

övergången till högstadiet?  

Om ja, vilka faktorer och hur skulle förbättringen ske? 

 

Kompetensutveckling 

 Vad brukar ni få för kompetensutveckling som riktas mot SO- ämnena? 

- Vilken form av kompetensutveckling skulle du önska?  

- Vad finns det för brister med den nuvarande kompetensutvecklingen?  

 Vad tycker du SO- ämnena hade behövt utveckla för att främja 

kunskapsutvecklingen hos lärarna? 

- Hur skulle du vilja utforma undervisningen för att ge eleverna en än 

mer bättre röd tråd genom stadierna i SO?  

 Är det något som är aktuellt i vår omvärld just nu som du känner att du skulle 

behöva stöd i att hantera, t ex rasism?  

- Följer undervisningen omvärldens utveckling? 

 

 

 

Samarbete 

 Finns det något samarbete nu mellan kommunens skolor, hur ser detta samarbete 

ut? 

- Fördelar och nackdelar med det befintliga samarbetet? 

- Varför finns det inget samarbete? 

 Skulle du önska ett samarbete och hur skulle det samarbetet se ut?  

 Tidsbristen är en ständig problematik i skolans värld, hur skulle du prioritera ett 

samarbete mellan kommunernas skolor i SO ämnena?  
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