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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att jämföra skolor i glesbygd med skolor i större tätorter 

avseende skolornas kontakter med omvärlden inom undervisningen i samhällsorienterande ämnen.  

Jag har begränsat mig till årskurs 7-9 i kommunala skolor. Undersökningen får betraktas som en 

fallstudie då jag undersökt sju glesbygdsskolor och sju skolor i större tätorter och då använt mig av 

en frågeenkät vilken jag skickat ut till undervisande lärare i samhällsorienterande ämnen. Jag ville 

få svar på om man kan se några skillnader mellan skolor i glesbygd och skolor i större tätorter när 

det gäller skolornas kontakter med omvärlden samt om kontakterna har ökat minskat eller varit 

konstanta under den senaste tioårsperioden och vad eventuella förändringar kan bero på. Jag ville 

även ta reda på om lärarna upplever några hinder och om så är fallet vilka hinder för kontakter.   

Min teoretiska utgångspunkt har varit tankar och teorier från Freinet men även till viss del Vygotskij  

samt några av deras efterföljare vilka starkt har betonat hur viktigt det är att skolan samverkar med 

det omgivande samhället på olika vis i elevernas utbildning. När jag studerade tidigare forskning 

fann jag att det fanns mycket få forskningsrapporter inom området och att forskarna kommit till 

olika slutsatser huruvida det är en fördel eller nackdel för en skola om den ligger i en större tätort 

eller i en glesbygd för att på ett tillfredsställande vis kunna samverka med det omgivande samhället. 

Min studie har inte visat på några större skillnader mellan glesbygdsskolor och tätortsskolor 

avseende graden av kontakter. Frekvensen av sådant som besökande föredragshållare och 

exkursioner/utflykter är något högre bland glesbygdsskolorna men i de flesta fallen är det inte fråga 

om årligt återkommande inslag utan mer av tillfällig art. Det finns flera skolor i både glesbygd och 

tätort som inte genomfört något av detta. Avseende studiebesök så har de flesta skolorna genomfört 

sådana under senare år och här är det i stor utsträckning årligen återkommande sådana. 

Tätortsskolorna besöker i högre utsträckning museer och teatrar medan glesbygdsskolorna i högre 

utsträckning besöker industrier. Vanligtvis har eleverna tre eller fyra veckors prao under årskurs 7-9 

men det finns avvikelser. En glesbygdsskola har gjort prao frivillig och under förutsättning att 

föräldrarna står för kostnaderna för exempelvis boende. När det gäller huruvida kontakterna ökat, 

minskat eller varit konstanta under de senaste tio åren så varierar svaren. Endast en skola 

(glesbygdsskola) uppger att kontakterna ökat. Nästan samtliga skolor ser tidsbristen  som en starkt 

begränsande faktor för kontakter med omvärlden och en stor andel av skolorna ser ekonomin som 

ett hinder. Sammanfattningsvis kan sägas att man inte kan finna några större skillnader beroende på 

om skolan ligger i glesbygd eller i en större tätort. 
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1. Inledning 

 

Enligt läroplanen för grundskolan ska alla som arbetar i skolan verka för att utveckla kontakter med 

kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som 

en lärande miljö. Vidare sägs att läraren skall medverka till att utveckla kontakter med organisationer, 

företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande 

samhället.1 Läroplanen för grundskolan understryker vikten av att eleverna får det underlag som krävs 

för att de skall kunna välja inriktning för vidare studier i gymnasiet. För att eleverna ska få detta 

underlag måste skolan dels samverka med de olika gymnasiala utbildningarna men även med övriga 

närsamhället så som arbetslivet.2 

 

Skolans mål är att eleverna ska kunna fatta beslut i olika frågor som rör deras framtid genom att de 

bland annat får kunskap om vilka valmöjligheter som finns för vidare studier i både Sverige och i 

andra länder. De måste även få kunskaper om närsamhället avseende arbets-, förenings- och 

kulturliv.3 

 

I skolans värdegrund och uppdrag påtalas att det är viktigt att skolan stimulerar elevernas nyfikenhet, 

kreativitet och självförtroende. Eleverna ska ges möjlighet att ta initiativ och ansvar samt stimuleras 

till att vilja pröva egna idéer och lösa problem. Elevernas förmåga att arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra ska utvecklas. Skolan ska främja att eleverna utvecklar ett förhållningssätt 

vilket främjar entreprenörskap.4 

 

När det gäller skolans utveckling så understryker man i Lgr 11 vikten av den pedagogiska ledningen 

och lärarnas professionalitet för att det ska bli god kvalitativ utveckling. Man lyfter i detta avseende 

fram vikten av ett väl fungerande samarbete inte bara mellan personal, elever och hemmen utan även 

med det omgivande samhället.5  Rektor ansvarar enligt läroplanen för att: ”samverkan med skolor 

och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för 

deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning”6 

                                                 
1 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet,  2011, s. 17. 
2 ibid.  
3 ibid.  
4 ibid. s. 9. 
5 ibid. s. 11. 
6 ibid. s. 19. 
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Det finns en ideell förening som heter Rektorsakademien. Föreningen startades 2004 och har som 

mål att stärka ledarskapet i skola och arbetsliv. Mycket av fokus ligger på att öka samverkan och 

förståelsen mellan skolan och dess omvärld för att på så sätt gagna elevernas utveckling samt öka 

deras beredskap inför framtiden.7 Under januari 2012 hölls nätverksträffar i Stockholm, Göteborg och 

Lund där personer från både skolan, arbetslivet och den ideella sektorn träffades under temat ”Hur 

svårt kan det vara? Samverkan skola och arbetsliv”. Man konstaterade att både skola och arbetsliv 

idag är mycket mer positivt inställda till samverkan än på många år. Man konstaterade även att trots 

många goda exempel på samverkan så finns det mycket kvar att göra. Samverkan sker vanligtvis i 

projektform vilket avslutas när drivande personer till exempel byter arbetsplats. Man eftersöker 

istället en struktur där samverkan blir en del av den ordinarie verksamheten. Både skolan och 

omvärlden har ett ansvar för att detta ska bli verklighet och för att lyckas behövs fler forum där de 

kan träffas och utbyta tankar och idéer.8  

 

I syftestexten för ämnet samhällskunskap i Lgr11 står bland annat att eleverna ska få kunskaper om 

hur individen och samhället påverkar varandra. De ska även utveckla förståelse för hur och varför 

olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.9 I det centrala innehållet i samhällskunskap           

i årskurs 7-9 står exempelvis att undervisningen ska behandla arbetsmarknadens och arbetslivets 

förändringar och villkor, olika utbildningsmöjligheter, yrkesval samt entreprenörskap i ett globalt  

samhälle. Även olika orsaker till individers val av yrke och löneskillnadernas orsaker ska tas upp.10 

 

Skolor i Sverige bedriver sin verksamhet under olika förutsättningar men de är alla skyldiga att följa 

och leva upp till de kriterier som finns i skolans styrdokument. I detta avseende får det anses som 

viktigt att undersöka huruvida skolorna klarar av detta och om vi har en likvärdig svensk skola 

oavsett var i landet som skolan är lokaliserad.  

 

Jag har arbetat som so-lärare på en högstadieskola i ca 15 år och hör ofta lärare klaga på att 

kommunens besparingar gör att det finns allt mindre ekonomiska förutsättningar för att ta med 

eleverna på olika aktiviteter och studiebesök utanför skolan. Ett annat problem är bristen på tid. Det 

är mycket som skall hinnas med under ett läsår och många som slåss om tiden. Utifrån denna 

bakgrund väcktes frågor om huruvida detta är ett genomgående problem i de svenska skolorna eller 

om det finns skillnader exempelvis beroende på var skolan är lokaliserad. Jag valde att jämföra so-

                                                 
7  Rektorsakademien, Hur svårt kan det vara?  Samverkan skola & arbetsliv,  2012, s. 3f. 
8  ibid.  
9  Skolverket 2011, s. 199. 
10 ibid. s. 203. 
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institutionerna på några högstadieskolor i ett antal större tätorter med några skolor i glesbygden just 

på grund av att förutsättningarna för skolor i större tätorter jämfört med skolor i glesbygd är så olika. 

Har vi en likvärdig skola i Sverige avseende detta oavsett var skolan är lokaliserad? Hur ser skolornas 

kontakter med kulturliv, arbetsliv, föreningsliv mm ut och gör de exkursioner i naturlandskapet? 

Upplever de liknande problem eller skiljer det sig åt? När jag studerade tidigare forskning på området 

fann jag att denna var mycket begränsad och att forskare har kommit till olika slutsatser. Det finns 

forskning som visar på att det är en fördel om skolorna är lokaliserade i glesbygden men även 

forskning som visar på det motsatta. Det är tydligt att det behövs forskas mer på detta område och 

min undersökning kanske kan väcka tankar och generera frågor för fortsatta större studier. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Genom den svenska skolhistorien har man från myndighetshåll uppmanat skolan att söka kontakt och 

samarbete med det omgivande samhället, så även i läroplanen för grundskolan 2011. Syftet med 

uppsatsen är att genom en jämförande analys mellan högstadieskolor i Sverige se hur kontakterna 

med omvärlden ter sig inom ramen för so-undervisningen i större tätorter och i glesbygd. 

 

2.2 Frågeställningar: 

 

1.Vilka eventuella skillnader finns det mellan högstadieskolor i större tätorter och högstadieskolor i   

   glesbygden avseende deras kontakter med omvärlden?      

 

2. Vilka olika typer av kontakter med omvärlden har skolorna eventuellt haft inom ramen för  

    so-undervisningen under de senaste åren?  

 

3. Har graden av kontakter med omvärlden ökat, minskat eller varit konstanta under de senaste tio 

    åren och vad är enligt lärarna anledningen/anledningarna till detta? Lärarna kanske upplever att  

    det finns olika hinder vilka begränsar graden av kontakter och vilka är då dessa hinder?  
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3. Metod 

 

Jag kommer här att redovisa vilken metod jag använt för att ta reda på skolors kontakter med det 

omgivande samhället i städer respektive glesbygd. 

 

Jag valde att använda en frågeenkät för att ta reda på skolornas kontakter med det omgivande 

samhället. Det kan tyckas vara en lätt metod men faktum är att det finns många svårigheter och 

risker med att använda sig av enkätundersökningar till exempel när det gäller att konstruera samt 

ställa de rätta frågorna11.  Att göra skolbesök och intervjua lärarna hade varit att föredra men 

eftersom skolorna jag undersöker är geografiskt spridda över hela landet har detta inte varit möjligt. 

 

När man gör en enkät ska man försöka underlätta för den som ska besvara den och använda sig av 

frågor med fasta svarsalternativ framför frågor med öppna svar.12 När det gällde att få svar på mina 

frågeställningar fann jag det dock bättre att använda mig av frågor med mer öppen karaktär då 

frågor med fasta svarsalternativ skulle bli alltför begränsande. 

 

Jag började med att ringa upp so-läraren på respektive skola och berätta om syftet med min uppsats 

samt frågade om vederbörande var villig att besvara min frågeenkät. Jag var noga med att upplysa 

deltagarna om att de skulle vara anonyma i uppsatsen samt att de självfallet kunde avbryta sin 

medverkan om de senare ångrade sig.13 Jag bad även om att få återkomma efter att de besvarat 

frågorna om jag hade några funderingar och att de självfallet fick höra av sig om de hade några 

frågor angående enkäten. Om läraren ifråga tackade ja till medverkan så mailade jag över frågorna. 

Med frågorna i enkäten ämnade jag ta reda på i vilken grad SO-institutionen på respektive skola har 

kontakt med det omgivande samhället i sin undervisning. Det inbegriper föredragshållare som 

kommer till skolan, studiebesök, praktik, exkursioner/utflykter samt eventuella övriga kontakter till 

exempel olika projekt. Efter själva huvudfrågorna har jag även använt mig av ett antal följdfrågor 

för att på så vis få en bredare bild av hur de arbetar. Om de svarar att de gjort ett studiebesök med 

eleverna så har jag även frågat om och hur de bearbetat studiebesöket. Jag har även frågat lärarna 

om de upplever att kontakterna med det omgivande samhället förändrats på något vis under åren 

samt om de upplever några hinder vilka begränsar skolans möjlighet till kontakt med det omgivande 

samhället. Efter att jag erhållit svar från samtliga skolor som ingår i undersökningen började jag 

                                                 
11 Johansson, Bo/Svedner, Per Olov,  Examensarbetet i lärarutbildningen, 2010, s. 21. 
12 ibid. s. 23. 
13 ibid. s. 30. 
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med att först sammanställa hur tätortsskolorna svarat på respektive fråga och därefter detsamma 

med glesbygdsskolorna. När jag var klar med denna sammanställning så jämförde jag hur 

tätortsskolorna respektive glesbygdsskolorna svarat i förhållande till varandra på de olika frågorna. 

 

4. Avgränsning 

 

Då jag i min studie valt att jämföra skolor i större tätorter med skolor i glesbygd så vill jag här först 

redovisa vad som definieras som tätort respektive glesbygd. 

 

I Norden finns en gemensam definition på vad som skall räknas som tätort. Det var de nordiska 

chefsstatistikerna som år 1960 enades om denna definition. I Sverige är det statistiska centralbyrån 

(SCB) som vart femte år beräknar tätortsindelningen och de följer då definitionen från år 1960. Enligt 

denna definition räknas till tätort ett tättbebyggt område med minst 200 invånare. Avståndet mellan 

husen skall vara mindre än 200 meter och andelen fritidsfastigheter måste utgöra mindre än 50 

procent. En ort med normalt färre än 200 invånare och där avståndet mellan husen är högst 150 meter 

benämns småort.14 I gruppen tätorter ingår allt ifrån de små orterna med minst 200 invånare till de 

med över 10 000 invånare. Tidigare talade man om städer men stadsbegreppet avskaffades i Sverige 

1971.15 Som stad definierades en större tätort där bebyggelsen var den centrala orten för en 

administrativ region.16 Om man tittar på dagens svenska tätorter med över 10 000 invånare så finner 

man att övervägande delen av dessa tidigare gick under beteckningen städer.17 Bakgrunden till 

begreppet tätort står att finna i Sveriges industrialisering då det växte fram en tät bebyggelse kring 

diverse industrier och järnvägsknutpunkter vilka dock inte hade stads status. Man ansåg det 

nödvändigt att skapa ett begrepp som särskilde tättbebyggda områden från glesbygden.18  

 

Det finns flertalet olika definitioner på vad som skall räknas som glesbygd beroende av 

sammanhanget eller syftet med definitionen. Ofta handlar det om exempelvis en myndighet som 

behöver något att utgå ifrån när de skall analysera ett förhållande eller göra en geografisk 

avgränsning.19 Sveriges Kommuner och Landsting har delat in landets kommuner i nio olika grupper. 

Pendlingsmönster, näringslivsstruktur, befolkningsstorlek mm är faktorer vilka legat till grund för 

                                                 
14 SCB, Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, MI38SM0703, småorter och tätorter, 2009, s. 83. 
15 ibid. s. 4. 
16 SAOL, Svenska akademiens ordlista, 2006. 
17 SCB, s. 4. 
18 Hellspong, Mats/ Löfgren, Orvar, Land och stad, svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid, 1994,  
     s. 42. 
19 Glesbygdsverket,  Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder, 2008, s. 5. 
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indelningen. Som glesbygdskommuner räknas här kommuner med mindre än sju invånare per 

kvadratkilometer och med mindre än 20 000 invånare.20 De anger att områden med mer än 45 

minuters bilresa till en tätort med över 3000 invånare skall räknas som glesbygd.21 Man har även gjort 

en indelning av kommuner i tätortskommuner, tätortsnära landsbygdskommuner och 

glesbygdskommuner beroende på boendestrukturen. Här klassas boende i områdestypen glesbygd 

som glesbygdskommuner.22 När det gäller urvalet av skolorna så har en utgångspunkt varit att få en 

geografisk spridning samt att hälften av skolorna ska vara tätortsskolor och hälften glesbygdsskolor 

för att på så vis kunna påvisa eventuella likheter och skillnader för skolors kontakter med omvärlden 

beroende på om skolorna är lokaliserade i tätort eller glesbygd. Jag har utgått från de definitioner av 

tätort och glesbygd som redovisats här ovan samt valt att begränsa mig till kommunala skolor och 

därmed inte kontaktat några friskolor. När det gäller tätorterna så har jag valt större tätorter med över 

50 000 invånare. Det har visat sig relativt svårt att få lärare att vilja delta i undersökningen ofta på 

grund av tidsbrist varför jag har varit i kontakt med ett stort antal skolor. Sju skolor i större tätorter 

och sju skolor i glesbygd får anses vara godtagbart för denna studie även om detta kanske inte är 

tillräckligt för att kunna dra några generella slutsatser. Min undersökning får istället betraktas som en 

fallstudie. Om man ämnar att göra en fallstudie och inte hävdar att man med sin studie kan dra några 

generella slutsatser är det gångbart med en begränsad mängd intervjuer.23 Detta får anses gälla i mitt 

fall med även om jag använt mig av en enkät istället för intervju som metod.  

 

5. Historisk bakgrund 

 
Direktiven om skolans kontakt med dess omvärld i Lgr11 är inget nytt. Liknande tankegångar går att 

finna bakåt genom den svenska skolhistorien. Jag kommer här att sammanfatta vad som nämnts i 

svenska skolans styrdokument angående skolors kontakter med dess omvärld från och med 1919 års 

undervisningsplan fram till införandet av Lgr11.  
 

5.1 Tidigare läroplaner 

 

I och med den svenska undervisningsplanen år 1919 infördes ett nytt skolämne vilket benämndes 

hembygdskunskap. Man ansåg det viktigt att eleverna kände till sin hembygds historia, natur och 

                                                 
20 ibid. s. 8. 
21 ibid. s. 7. 
22 ibid. s. 8. 
23 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s. 97-98. 
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arbetsliv.24 I detta lades stor vikt på studieutflykter.25 Enligt 1955 års undervisningsplan skulle 

eleverna i sin hembygdsundervisning få göra studieutflykter på olika arbetsplatser i omgivningen men 

även studieutflykter utanför hembygden förordades.26 

 

I kursplanen för samhällskunskap i Lgr 62 för högstadiet står att några drag av hemkommunens 

organisationsliv och dess problem ska behandlas. Förutom arbete med olika slag av studie- och 

arbetsmaterial skall studiebesök ingå. Undervisningen bör ta det som har samband med elevernas 

egen värld och som kan förklara denna värld som utgångspunkt, exempelvis praktisk 

yrkesorientering.27 Enligt anvisningarna för ämnet historia i Lgr 62 var det en god idé att använda 

den egna närmiljön eller landskapet som utgångspunkt för att förstå övriga delar av världen. 

Undervisningen skulle vara varierande och studiebesök skulle ingå.28 Även i ämnet geografi lägger 

Lgr 62 stor vikt vid hembygden med exkursioner som en del i undervisningen.29 I Lgr 62 anges även 

att eleverna skall få prova på ett mindre antal yrken för att därigenom kunna bilda sig en uppfattning 

om huruvida det var något av dessa yrken som eleven tyckte var intressant 

och lämpad för. Detta kallades pryo (Praktisk yrkesorientering) och skulle komplettera den teoretiska 

yrkesorienteringen men även undervisningen i samhällskunskap.30 

                                                                                                                                                                         

I kursplanen för samhällskunskap i Lgr 69 står att undervisningen i samhällskunskap skall anknyta 

till lokala förhållanden.31 Avseende historieämnet så var instruktionerna angående hembygdens 

historia desamma som i Lgr 62. Även i Lgr 69 anges att en del av undervisningen skall utgöras av 

pryo. Eleven skulle härigenom få en ökad insikt om arbetslivet och härigenom bättre kunna skaffa sig 

ökad kunskap inför sitt framtida yrkesval.32 Det är alltså inga stora förändringar i Lgr 69 jämfört med 

Lgr 62. Båda läroplanerna uppvisar samma syn på skolors kontakter med omvärlden. 

 

I och med Lgr 80 stadgas att varje elev skall få minst sex veckors arbetslivsorientering under sin 

grundskoletid. Detta benämns prao (praktisk arbetslivsorientering). I samhällskunskap skall 

närsamhällets behov av och planering för bostäder, kommunikation, arbetsliv och social service 

                                                 
24 Kungl.Maj:ts kungörelse, Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, 1919. 
25 Fransson, Per, Välkommen till hembygden,  2001,  s. 69. 
26 Kungliga skolöverstyrelsen, Undervisningsplan för folkskolan i Sverige 1955, 1955. 
27 Kungliga skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 62: Kursplan i samhällskunskap, 1962, s. 242-243. 
28 Linde, Göran, Det ska ni veta!, 2012, s. 7. 
29 Kungliga skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 62: Kursplan i geografi, 1962, s. 103. 
30 Kungliga skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 1962, 1962, s. 358. 
31 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 69: Kursplan för samhällskunskap, 1969,  s. 183. 
32 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 69, 1969,  s. 199f. 
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behandlas.33 

 

Lpo 94 gick inte in och styrde hur undervisningen skulle genomföras eller vad som skulle tas upp 

utan angav istället de värderingar som skulle genomsyra undervisningen. Förståelsen för det som sker 

både i det lokala och globala samhället skulle vidgas.34 I läroplanskommitténs (betänkande (SOU) 

1992:94) betonas att syon skall vara ett gemensamt ansvar för alla som arbetar i skolan. Vägledning, 

information, praktiska arbetslivskontakter och avsnitt i ämnesundervisningen ses som en helhet. 

Rektor skall ansvara för att syo planeras och utvärderas.35 I läroplanen betonade man även hur viktigt 

det är att skolan samverkar med inte bara arbetslivet utan även med det övriga närsamhället liksom 

med de gymnasiala utbildningar vilka eleverna skulle söka vidare till efter grundskolan. Detta menade 

man var nödvändigt för att eleverna skulle kunna få ett bra underlag inför sin fortsatta inriktning.36 
Som mål att sträva mot angav man i Lpo 94 bland annat att eleverna skulle få inblick i närsamhället  

samt dess kulturliv, arbetsliv och föreningsliv.37 Man ser tydligt att man från myndighetshåll anser att 

behovet av kontaktytor mellan eleverna och övriga samhället ökat. Som riktlinjer angav man att alla 

vilka arbetade i skolan skulle verka för att utveckla kontakter med de olika delar av närsamhället vilka 

kunde berika skolan som en lärande miljö. Läraren skulle utveckla kontakter med exempelvis företag 

och organisationer vilka kunde berika skolans verksamhet och även bidra till att verksamheten 

förankrades i det omgivande samhället.38 Man ser tydligt att man från myndighetshåll anser att 

behovet av kontaktytor mellan eleverna och övriga samhället ökat. 

 
6. Teoretisk bakgrund 
 

Flertalet pedagoger har i sina arbeten och tankegångar genom åren tagit upp relationen mellan skolan 

och omvärlden och understrukit vikten av att skolan inte isolerar sig utan skapar kontakter med 

omvärlden och närsamhället. Till dessa hör Freinet vilken är en tungviktare inom pedagogiken och 

vars tankegångar har kommit att få stor betydelse inom skolväsendet och det område som min 

undersökning innefattar. Freinets teorier får därför utgöra grunden för mitt arbete. Jag kommer här 

att redogöra för Freinets och några andra pedagogers teorier inom området. 

                                                 
33 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 80: Kursplan för samhällskunskap, 1980, s.125. 
34 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för grundskolan Lpo 94: Kursplan i samhällskunskap, 1994 
35 SOU 1992:94 ”Bildning och kunskap, Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande; skola för bildning”, 1994,  
     s. 82-83. 
36 Utbildningsdepartementet, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 1994. s 17 
37 ibid. s. 17. 
38 ibid. s. 17. 
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Den franske pedagogen Célestin Freinet (1896-1966) började år 1920 som lärare i en fransk byskola. 

Han fann att eleverna uppvisade mycket lite intresse för de teoretiska övningar vilka var centrala i 

undervisningen. I denna skola och senare även på andra ställen utvecklade han den så kallade 

freinetpedagogiken. Centralt för freinetpedagogiken är att lära sig genom att undersöka verkligheten. 

Detta innebar bland annat att eleverna lämnade klassrummet för att bege sig ut i det omgivande 

samhället och observera den naturliga och mänskliga miljön. När eleverna återvände till klassrummet 

diskuterade man iakttagelserna varefter eleverna fick redovisa dem skriftligt.39 I elevernas sökande 

efter användbara kunskaper spelar alltså både närsamhället och fjärrsamhället en betydande roll. När 

det gäller exempelvis ämnena historia och geografi så är enligt Freinet det centrala att försöka greppa 

det generellt konstanta även om man som i historia behandlar en epok långt tillbaka i tiden eller som 

i geografi arbetar med avlägsna länder. Utgångspunkten i dessa ämnen liksom i andra ämnen måste 

vara utforskandet av miljön, sökandet efter spår av mänsklig aktivitet och betydelsefulla platser.40 

När eleverna läser historia så ska de enligt Freinet börja med att bilda sig en uppfattning om den 

lokala historien genom att exempelvis studera olika lokala historiska lämningar samt intervjua äldre 

människor.41 I ämnet geografi skall de göra utflykter och studera naturen samt besöka exempelvis 

lokala bondgårdar och fabriker vilket får utgöra grunden för fortsatta undersökningar.42 Freinet menar 

att eleverna i dessa ämnen skall få en förståelse för  

vilka svårigheter mänskligheten ställs inför likaväl som de framsteg vilka behövs för att kunna 

förbättra världen.43 I sin bok ”För folkets skola” poängterar Freinet även vikten av att skolan vågar 

släppa in externa aktörer i skolan. Han påpekar ”att läraren inte på något sätt bör låtsas vara allvetande 

utan tvärtom bör inse nödvändigheten av att ständigt skaffa sig nya källor, både i och utanför 

skolan”.44 Det handlar alltså om att bjuda in någon med speciella kunskaper och/eller erfarenheter. 

Jag vet av egen erfarenhet vilken skillnad det blir om eleverna får lyssna till en person vilken själv 

har suttit i ett koncentrationsläger eller en person som själv varit drogmissbrukare jämfört med om 

jag som lärare står och föreläser om detta. Lärarens roll måste här bli att bearbeta föredragen med 

eleverna och även sätta in dem i ett större sammanhang. Freinet framhåller alltså vikten av att skolan 

inte får bli en ö isolerad från verkligheten i det omgivande samhället. 

 
Den ryske psykologen, pedagogen och filosofen Lev Vygotskij föddes 1896 i staden Orsja i dagens 

                                                 
39 UNESCO:International Bureau of Education , Prospects: the quartarly review of comperative education,  vol  
     XXII, 1993,  s. 3. 
40 ibid. s. 6-7. 
41 ibid. s. 7. 
42 ibid. s. 7. 
43 ibid. s. 7. 
44 Célestin, Freinet, För folkets skola, 1988 (1969), s. 62. 
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Vitryssland och dog i Moskva 1934.45 Hans pedagogiska teorier kom att uppmärksammas i väst under 

1960-talet och återigen under 1980-talet.46 Vygotskij talade om en ”handlingens skola”. Han avfärdar 

ett skolsystem där eleverna blir passiva mottagare av lärarens undervisning och lägger stor vikt vid 

elevernas personliga erfarenheter. Skolan och undervisningen får inte isolera sig utan måste vara 

öppen för omvärlden och verkligheten.47  
 
Professor Tom Tiller som är verksam vid universitetet i Tromsö understryker i boken ”Den andra 

dagen- ett vidgat rum för lärande” vikten av att skolan samverkar med det omgivande samhället. Som 

utgångspunkt tar han äldre tider då eleverna var lediga från skolan varannan dag för att kunna hjälpa 

till med exempelvis jordbruket. Han kallar denna dag för ”den andra dagen”. Eleverna fick under 

dessa lediga skoldagar rika erfarenheter och upplevelser när de fick arbeta tillsammans med de vuxna. 

Han menar att det här systemet gjorde att eleverna ville lära sig ännu mer när de slutat skolan. Tiller 

menar att vi i dagens skola måste försöka hitta ”den nya andra dagen” genom att skolorna knyter 

kontakter med exempelvis olika företag på hemorten.48 

 

Henry Egidius, svensk forskare i pedagogik hävdar i sin bok, Pedagogik för 2000-talet, att det som 

gör att människor blir anställningsbara inte är att de har vissa ämneskunskaper vilka fastslås av en 

myndighet utan istället deras förtrogenhet med kunskaps- och kompetensområden i verkligheten. 

Lärandet handlar om samhälle, yrkesarbete, familjeliv, den personliga utvecklingen och 

fritidsintressen.49 Skolan måste alltså samverka med sin omvärld. 

 
Professorena Hargreaves och Fullan verksamma i Boston respektive Toronto poängterar i What´s 

worth fighting for in education hur viktigt det är att skolan inte isolerar sig från sin omvärld. Skolan 

måste istället söka samarbeten med olika aktörer i närsamhället.50 Läraren har i detta sammanhang 

ett viktigt ansvar när det gäller att välja ut lämpliga samarbetspartners vilka kan berika 

undervisningen och elevernas utveckling. De påpekar att många lärare och rektorer är öppna för detta 

och väljer att försöka öka kontakterna med omvärlden istället för att isolera sig i sitt klassrum.51 Att 

starta samarbeten med aktörer utanför skolan går inte alltid som på räls och kan vara mycket krävande 

vilket ofta är fallet när personer som inte är vana att samarbeta med varandra skall försöka samverka. 

                                                 
45 van der Veer, René, Lev Vygotsky, 2007, s. 13. 
46 ibid. s. 113f. 
47 Lindqvist, Gunilla, Vygotskij och skolan, 1999, s. 19-20. 
48 Tiller, Tom, Rita, Den andra dagen, ett vidgat rum för lärande, 2003, s. 10-12. 
49 Egidius, Henry, Pedagogik för 2000-talet, 2009, s. 290. 
50 Hargreaves, Andy/ Fullan, Michael, What´s worth fighting for in education, 1998,  s. xii. 
51 ibid. s. 5. 
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I detta sammanhang menar Hargreaves och Fullan att det är viktigt att låta processen ha sin gång. 

Även om det i början kan tyckas vara mindre lyckat kan det mycket väl leda till något gott om man 

inte ger upp för snabbt.52 

 

Dessa tankegångar återspeglas i SOU1974:53 vilket var en utredning om skolans arbetsmiljö och inre 

arbete som gjordes på uppdrag av utbildningsdepartementet. Denna utredning kom att resultera i den 

så kallade SIA (Skolans Inre Arbete) skolan. Här påpekade man hur viktigt det var att knyta skolan 

närmare det omgivande samhället. Skolan fick inte isolera sig utan måste ha kontakt med 

verkligheten. Detta skulle ske genom att man knöt olika aktörer i exempelvis arbetslivet till 

skolverksamheten. Man underströk även i sammanhanget att det var viktigt för eleverna att i större 

utsträckning få komma ut på praktik. Eleverna skulle utöver den vanliga utbildningen även få utöva 

friare aktiviteter och som på schemat benämndes FA. Här skulle skolan samverka med exempelvis 

föreningslivet.53 Denna reform kom dock av olika anledningar av sig.  

 

6.1 Modeller 

 

Pedagoger från olika skolor betonar alltså nödvändigheten av att skolan samverkar med dess omvärld 

på olika vis. Det finns givetvis många olika sätt som detta kan genomföras på liksom dess omfattning. 

Det är en sak att tala om det i teorin och en annan sak att genomföra det på ett tillfredsställande vis i 

verkligheten. I SOU 2004:104 konstaterades att skolans kontakter med närsamhället var fåtaliga och 

glesa. Det verklighetsbaserade lärandet var bristfälligt. Det konstaterades samtidigt att många skolor 

skaffat sig internationella kontakter och samarbeten inom ramen för EU och OECD men att detta 

arbete i stor utsträckning är beroende av eldsjälar på skolorna.54 Jag har konstruerat ett antal modeller 

för att åskådliggöra det hela. 

 

6.1.1 Modell 1 

 

 I figur 1 har vi ett scenario där skolan bedriver sin verksamhet utan samverkan med det omgivande 

samhället. Eleverna får varken komma ut i verkliga livet genom praktik på olika arbetsplatser eller 

                                                 
52 ibid. s. 67.  
53 Utbildningsdepartementet, SOU 1974:53, ”Skolans arbetsmiljö: Betänkande avgivet av utredningen om skolans inre  
     arbete-SIA”, 1974. 
54 Utbildningsdepartementet, Kommittén för utbildning för hållbar utveckling, ”SOU 2004:104: Att lära för hållbar  
     utveckling”, 2004. 
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genomföra studiebesök. Inte heller gör man exkursioner där eleverna får chans att se och jämföra det 

de lärt sig i teorin med verkligheten. Skolan blir här en isolerad ö där risken är påtaglig att skolan och 

undervisningen går i en helt annan riktning jämfört med utvecklingen i det omgivande samhället. 

Eleverna riskerar då att bli sämre förberedda inför framtiden och de krav som ställs när de skall ut i 

det så kallade verkliga livet. Skolan bjuder inte heller in föredragshållare vilka kan utgöra ett 

värdefullt komplement till undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 6.1.2 Modell 2 

  

I figur 2 ser vi en skola där eleverna får göra diverse studiebesök på olika inrättningar samt 

exkursioner vilket ger dem ett vidgat perspektiv jämfört med att bara sitta i klassrummet. Eleverna 

får även komma ut och praktisera på diverse arbetsplatser vilket ger dem en god inblick i vad som 

förväntas av dem när de kommer ut i arbetslivet. Skolan bjuder dock inte i det här fallet in olika 

föredragshållare utan de får endast lyssna till lärarens undervisning. De kan givetvis se på film men 

det blir ändå inte samma upplevelse och kontakt som att få se och höra en person i verkliga livet 

                  
 
 
 
                 Skola 

Figur 1. Skolors kontakter med omgivande samhället. 

   
 
 
 
   Omgivande samhället 

         Mot framtiden              Mot framtiden 
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berätta om något den har upplevt eller vet väldigt mycket om. Dessutom kan eleverna ställa frågor 

till föredragshållaren vilket de inte har möjlighet till vid en filmvisning. 

 

 

 

           

             

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Modell 3 

 

I figur 3 har vi en skola där eleverna inte får göra studiebesök, exkursioner eller praktik vilket riskerar 

att göra eleverna oförberedda på de krav och kunskaper som krävs när de senare kommer ut i 

arbetslivet. Skolan bjuder dock in diverse föredragshållare vilka ger en omväxling i undervisningen 

och förhoppningsvis berikar densamma. Skolan tar tillvara på de resurser som finns att tillgå inom 

det lokala föreningslivet på orten och låter detta bli en involverad del av undervisningen.  
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  Figur 2. Skolors kontakter med omgivande samhället 
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6.1.4 Modell 4 
 
 
I figur 4 slutligen har vi en skola som mycket väl lever upp till Freinets och Vygotskyjs teorier för att 

få en väl fungerande undervisning. Man har här insett vikten av att dels låta eleverna göra studiebesök, 

exkursioner och praktik men även vikten av att låta föredragshållare komma till skolan och berika 

undervisningen. Man har även ett gott samarbete med det lokala föreningslivet. Skolan blir här inte 

en inrättning isolerad från omgivningen utan en integrerad del av den. Skolan har då lättare att ligga 

i fas med samhället i övrigt.  
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Figur 3. Skolors kontakter med omgivande samhället 
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Det är en sak att beskriva detta teoretiskt och en annan sak att genomföra det på ett tillfredsställande 

vis i verkligheten. Man kan tänka sig diverse faktorer vilka försvårar för skolorna att förverkliga detta. 

Det kan vara så att skolan har stor omsättning på personal vilket gör att man inte hinner etablera ett 

bestående samarbete med externa aktörer. Tidsaspekten är ett annat tänkbart hinder. Lärarna kanske 

varken anser sig ha tid eller ork. Det är även många ämnen som skall samsas om tiden på schemat. 

Den ekonomiska aspekten kan tänkas utgöra ett hinder. Skolor med dålig ekonomi 

kanske inte har råd att exempelvis skicka iväg eleverna med buss på studiebesök och dylikt. Var 

skolan är etablerad geografiskt kan påverka förutsättningarna.  

 

7. Tidigare forskning 
 
Det finns ytterst få forskningsrapporter att tillgå som behandlar skolors kontakter med omvärlden och 

närsamhället. Framförallt när det gäller grundskolan så är bristen på sådana studier påtaglig. De 

rapporter som jag funnit har kommit till delvis olika slutsatser huruvida det är en fördel eller nackdel 

för en skola i detta avseende om skolan är lokaliserad i en glesbygd. Gunilla Karlberg-Granlund, 

pedagogie magister vid Åbo akademi i Vasa har i sin forskning undersökt byskolor på den finländska 
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Exkursioner 

Studiebesök 
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Figur 4. Skolors kontakter med omvärlden 
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landsbygden. Vissa av hennes resultat kan även appliceras på svenska förhållanden. Hon har 

undersökt byskolans utmärkande pedagogiska, kulturella och strukturella drag. Hon konstaterar 

genom intervjuer att såsom skolans och lärarens öden är sammanvävda så kan även skolans och byns 

öden sägas vara detsamma.55 Hon konstaterar även att trots att det finns generella likheter mellan 

skolor så är alla skolor olika vilket i sin tur kan kopplas till de lokala förhållandena.56 Eftersom 

arbetsförhållandena skiljer sig åt mellan olika skolor måste lärare besitta en förmåga att kunna bedriva 

sitt arbete under skiftande förhållanden och dessutom ha en förmåga att handskas med omständigheter 

vilka de ej kan påverka.57 Skolor på små orter är en del av sin närmiljö på ett betydligt mer påtagligt 

vis jämfört med skolor i större orter.58 Skolorna på landsbygden har även ett nära samarbete med 

lokalsamhället.59 Karlberg-Granlund finner genom intervjuer med lärare att små skolor på 

landsbygden har fördelar i form av en flexibilitet och pedagogiska möjligheter att använda sig av 

skolans omgivning bestående av natur och kulturbygd.60 Det torde således vara svårare att organisera 

sådant som utflykter/exkursioner i skolor med ett stort elevantal och där skolan är belägen i en stor 

tätort. En annan aspekt som lyfts fram är den ekonomiska där de små skolorna flexibilitet och närhet 

till naturlandskapet kan överbrygga ekonomiska begränsningar.61 Karlberg-Granlund fann även att 

lärarna trots deras fysiska och geografiska isolering från yrkesutövare på andra skolor inte upplevde 

sig så isolerade som man skulle kunna förvänta sig. Lärarna bedrev istället i hög grad samarbeten 

med det omgivande samhället.62  

 

Skolan och byn lever i en slags symbios och skolan blir här en tydligare del av närmiljön jämfört med 

skolor på större orter. Just skolans litenhet underlättar för kontakter både från skolan ut i samhället 

och från samhället till skolan. Skolan är viktig för byn liksom byn är viktig för skolan.63 Skolan blir 

här inte en isolerad enhet utan en integrerad del av samhället. Det omgivande naturlandskapet 

inbjuder till sådant som exkursioner och lärare som intervjuats vilka tidigare hade arbetat i större 

skolor påpekade att det hade varit mycket svårare att få till stånd undervisning  

utomhus när de arbetade på större skolor. Här lyfts återigen den lilla skolans fördel av en ökad 

flexibilitet fram.64 

 

                                                 
55 Karlberg-Granlund, Gunilla, Att förstå det stora i det lilla, 2009, s. 9. 
56 ibid. s. 21. 
57 ibid. s. 22. 
58 ibid. s. 23. 
59 ibid. s. 33. 
60 ibid. s. 108. 
61 ibid. s. 110. 
62 ibid. s. 130. 
63 ibid. s. 130. 
64 ibid. s. 170. 
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En annan rapport beskriver en annan verklighet för glesbygdsskolorna än den Karlberg-Granlund ger 

uttryck för. I rapporten ”Utbildning i glesbygd-samspel eller konflikt?” ger författarna en 

sammanfattning och analys av de kunskaper som finns om bland annat utbildningsvillkor för 

ungdomar vilka växer upp i glesbygd. Man betonar att det är kommunernas ansvar att tillse så att 

elever får lika tillgång till utbildning oavsett bostadsort, social bakgrund, kön mm.65 Vidare säger man 

att utbildningens lika värde innebär att elever boende i glesbygd ska kunna tillgodogöra sig kunskaper 

och färdigheter vilka de har nytta av oavsett om de väljer att bo kvar i glesbygden eller flytta därifrån. 

Samtidigt som man i undervisningen lägger vikt vid de nationella och globala värdena så kan man ha 

en undervisning med koppling till det omgivande samhället som ett alternativ till större städer.66 För 

att detta ska fungera tillfredsställande bör skolan ha ett gott samarbete med det omgivande 

närsamhället.  

 

Ett av problemen för många glesbygdsskolor som enligt rapporten framkommit vid olika studier är 

att omsättningen av lärare är hög. Många av lärarna är ej heller uppväxta i glesbygd.67 Den höga 

omsättningen av lärare gör det givetvis svårt att bygga upp stabila kontakter och samarbeten med det 

omgivande närsamhället. Man drar slutsatsen att det för att bedriva undervisning krävs stödinsatser, 

samarbete, pengar, flexibla lösningar och tänkande mm. Man påpekar även att utbildningen samtidigt 

som den bör vara förankrad i lokalsamhället även ska ge eleverna valmöjligheter.68 I denna uppsats 

vill jag titta på om man kan se några likheter och skillnader mellan skolor i större tätorter jämfört med 

skolor i glesbygden.  

 

8. Resultat 

 

8.1 Enkätsvar 

 

Här nedan kommer jag att redovisa hur lärarna på respektive skola har besvarat frågeenkäten. Jag 

redovisar skola för skola och börjar med att redovisa svaren från tätortsskolorna och därefter 

glesbygdsskolorna. Jag kommer att benämna tätortsskolorna T1-T7 och glesbygdsskolorna G1-G7 

 

                                                 
65 Thelin, Andrae/ Solstad, Annika, Utbildning i glesbygd-samspel eller konflikt, 2005,  s. 86. 
66 ibid. s. 88. 
67 ibid. s. 200.  
68 ibid. s. 206. 
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8.2 Tätortsskolorna 
 
8.2.1 Tätortsskola 1 

 

Skola T1 ligger i utkanten av en tätort med över 90 000 invånare. Skolan får årligen besök av en 

brandman från räddningstjänsten vilken under ett antal lektioner undervisar eleverna i brandsäkerhet. 

De får även lära sig vad följderna kan bli om man medvetet orsakar en brand, dels när det gäller 

skador men även vilka straff man kan dömas till.69 

 

I årskurs 7 fick man tidigare regelbundet besök av två företrädare för Gideoniterna vilka berättade 

om bland annat Bibeln samt lärde eleverna att söka i denna. De fick sedan varsitt exemplar av Nya 

testamentet. Dessa besök har dock inte genomförts under de tre senaste åren.70 

 

Årskurs 8 har en veckas prao under höstterminen och en vecka under vårterminen. I årskurs 9 har 

man en veckas prao under höstterminen. Inför den andra praoveckan i årskurs 8 brukar en representant 

för arbetsgivarorganisationen samt två representanter för löntagarorganisationen komma till skolan. 

Eleverna delas in i två grupper eller linjer där de skall tillverka dukar i papper efter ett speciellt 

mönster enligt löpandebandsprincipen. Läraren fungerar som fabrikschef. Under spelets gång 

inträffar olika saker, exempelvis: sjukskrivningar, konflikter, strejkhot mm. Arbetsmarknadens parter 

vidtar då olika åtgärder. På detta vis får eleverna en insyn i och förståelse för hur det fungerar på 

arbetsmarknaden.71 

 

För ett par år sedan hade man besök av en äldre man vilken som tysk soldat var med i slutstriden om 

Berlin under andra världskriget. Detta är dock inget återkommande besök. Med några års mellanrum 

brukar även en anställd vid civilförsvaret komma till skolan och hålla föredrag.72 

 
Man gör även en del besök med eleverna under högstadieåren. I årskurs 7 gör man en vandring i ett 

naturområde/kulturområde i närheten av skolan. Eleverna får då lära sig om områdets historia och 

hur landhöjningen förändrat landskapet. I årskurs 8 gör man en bussutflykt till ett bevarat gammalt 

självhushåll långt in i skogen. Där berättar en äldre man för eleverna om platsens historia och om 

människorna som levde där isolerade från omvärlden under många generationer. Under årskurs 9 

                                                 
69 Enkätundersökning T1, 130115. Finns hos författaren. 
70 ibid. 
71 ibid. 
72 ibid. 
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går man en stadsvandring där so-läraren berättar om stadens historia. Varje år brukar en av 

kommunens industrier bjuda in alla nior i kommunen till öppet hus. Eleverna får då göra en 

rundvandring i fabriken där en guide berättar om tillverkningsprocessen. De får även lyssna till ett 

föredrag om hur det är att arbeta på fabriken.73 

 

Vissa år har man även tagit med eleverna på en rättegång i Tingsrätten. På grund av tidsbrist har dock 
inte detta besök genomförts under de senaste åren. Samtliga besök bearbetas sedan inom ramen för 
undervisningen.74 
 

Lärarna upplever att graden av kontakt med det omgivande samhället har varierat under de senaste 

tio åren. Bristen på tid är ett ökande problem. Det har blivit mindre tid till att både planera och 

genomföra exempelvis studiebesök. Tidigare hade eleverna fyra veckors prao under högstadietiden 

men under de senaste åren har detta minskats till tre veckor. Även ekonomin har periodvis varit ett 

hinder då skolorna i kommunen haft besparingskrav hängande över sig.75 

 
Tablå 1: Skola T1: Andel kontakter med det omgivande samhället 
 

 
Föredrag de senaste  
fem åren: 
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 

 
 
Antal veckor prao  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner  
de senaste åren: 
 
Övriga kontakter: 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter: 

 
 
Brandman; Gideoniterna; Civilförsvaret;  
krigsveteran; arbetsgivar-/löneorganisationerna. 
 
Tingsrätten; industribesök;  
gammalt bevarat självhushåll. 
 
 
3 veckor. 
 
 
Natur-/kulturområde; stadsvandring. 
 
 
 
 
 
Varierat. 
 
 
 Tidsbrist, ekonomin. 

        
              Källa: Enkätundersökning T1, 130115. Finns hos författaren. 

  
 
                                                                                                                                                                    

                                                 
73 ibid. 
74 ibid. 
75 ibid. 
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8.2.2 Tätortsskola 2 

 

Skola T2 är belägen i en av Sveriges större tätorter. Skolan har varje år besök av en teolog vilken 

talar med eleverna om etik och moral. Detta är något som ingår i ämnet religion men även i 

samhällskunskap. Man har även återkommande besök från regionens pedagogiska centrum vilket är 

en del av regionens kommunalförbund. Eleverna får då under två dagar får lära sig om FN:s arbete. 

De gör ett rollspel där eleverna får spela generalförsamlingen och debattera frågor som 

energifördelning, preventivmedelsupplysning och handelspolitik. I detta sammanhang intar 

representanten  från regionens pedagogiska centrum rollen som ordförande. Skolan har även nära 

kontakt med lokalpolitiker. Övriga besök under de senaste åren vilka dock inte är återkommande har 

varit representanter från Erikshjälpen, brandförsvaret och polisen. Samtliga föredrag bearbetas 

därefter inom ramen för undervisningen.76 

 

Man gör även många studiebesök under årskurs 7-9. I årskurs 7 gör man en utflykt till en stenåldersby 

och i årskurs 8 besöker man en historiskt betydelsefull ort belägen en längre bit ifrån hemorten och 

skolan. Under årskurs 9 får eleverna göra en studieresa till Stockholm som ligger långt ifrån 

hemkommunen. Eleverna får även göra många studiebesök inom den egna staden till teatrar, museer 

och operan. Nästan alla studiebesöken är återkommande inslag i undervisningen och de flesta 

bearbetas sedan. Ibland bearbetas det skriftligt och ibland muntligt. Eleverna brukar dessutom få göra 

ett bildspel inför avslutningen.77 

 

Eleverna har sammanlagt fyra veckors prao under årskurs 7-9, två veckor i årskurs 8 och två veckor 

i årskurs 9. Eleverna blir väl förberedda under lektionerna inför sin prao och lärarna besöker dem 

under praotiden.78 

 

Lärarna upplever att de har haft en balans i kontakten med det omgivande samhället under de senaste 

tio åren. De arbetar på rutin och följer det de alltid har gjort. Man har dock upplevt ökade hinder 

under senare år. Dessa hinder består av bristen på pengar och bristen på tid. Alla har fullt upp och 

organisationen är alltför slimmad.79 

 
 

                                                 
76 Enkätundersökning T2, 130204  . Finns hos författaren. 
77 ibid. 
78 ibid. 
79 ibid. 
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Tablå 2:  Skola T2: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

 
Föredrag de senaste  
fem åren: 
 
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
 
Antal veckor prao  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner  
under de senaste åren: 
 
Övriga kontakter: 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter: 

 
 
Erikshjälpen; pedagogiskt centrum,  
 lokalpolitiker; polisen; brandförsvaret,teolog. 
 
 
Operan; Stockholm; teatrar; museer; historiskt  
 betydelsefull ort. 
 
 
 4 veckor. 
 
 
 Stenåldersby. 
 
 
 
 
 
 Konstant. 
 
 
 Tidsbrist, ekonomin. 

               
               Källa: Enkätundersökning T2, 130204  . Finns hos författaren.                                                              
                                                                                                                                                           
 

8.2.3 Tätortsskola 3 

 

Skola T3 som ligger i utkanten av en av Sveriges större tätorter uppger att ingen föredragshållare har 

besökt skolan inom ramen för so-undervisningen under de senaste fem åren. Man har dock gjort ett 

flertal studiebesök och då främst till olika muséer. En del av besöken har varit utformade som 

lektioner fast i museimiljö. Man har även besökt operan samt stadens hamn. Besöken har varit inom 

ramen för ämnena historia, samhällskunskap och geografi. Alla besöken har bearbetats med eleverna 

men inget av besöken är ett återkommande inslag i undervisningen. Man har även haft viss kontakt 

med kyrkor i närområdet. Eleverna har två veckors prao i årskurs 8 och två veckor i årskurs 9. 

Eleverna förbereds inför praon då man inom so-undervisningen arbetar med arbetslivsfrågor, etik 

mm.80 

 

Lärarna uppger att omfattningen av kontakterna med det omgivande samhället har varit relativt 

                                                 
80 Enkätundersökning T3, 130315. Finns hos författaren. 
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konstant under de senaste tio åren med en viss minskning. Man uppger att det är skolans ekonomi 

som sätter stopp. De kan bara genomföra studiebesök om det är gratis. Detsamma gäller när det 

handlar om att bjuda in föredragshållare till skolan. Inget får kosta pengar.81 

 

Tablå 3:  Skola T3: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

 
Föredrag de senaste  
fem åren:  
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
Antal veckor prao  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner  
under de senaste åren: 
 
Övriga kontakter: 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter: 

 
 
 
 
 
Museer; operan; hamnen. 
 
  
2 veckor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Viss minskning. 
 
 
 Ekonomin. 

               
               Källa: Enkätundersökning T3, 130315. Finns hos författaren.                                            

                                                                                                                                                       
     

8.2.4 Tätortsskola 4 

 

Skola T4 som är centralt belägen i en av Sveriges absolut största tätorter hade när de nyligen läste 

om Andra världskriget besök av tre personer vilka var barn under kriget. Det var första gången man 

provade detta men det kan tänkas bli ett återkommande besök som ett led i undervisningen. I övrigt 

har man inte under de senaste fem åren haft besök av någon föredragshållare inom so-

undervisningen. Eleverna har även deltagit i ett projekt i samarbete med ett stort svenskt företag. 

Efter att projektet var avslutat fick eleverna göra redovisningar hos företaget. Det är dock oklart om 

det kommer att bli ett återkommande inslag i undervisningen. 82 

                                                 
81 ibid. 
82 Enkätundersökning T4, 130914. Finns hos författaren. 
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Eleverna har en veckas prao i årskurs 7-9. Efter praon får eleverna lämna en praorapport skriftligt 

eller muntligt. I geografiundervisningen har man genomfört en naturvandring men det kan inte 

betraktas som ett återkommande inslag i undervisningen. Förutom ovan nämnda projekt så har man 

även deltagit i ett annat projekt med ett tillverkningsföretag. Det är dock inte heller ett 

återkommande inslag.83 

 

Informanten upplever att kontakterna med det omgivande samhället har minskat under de senaste tio 

åren. Skälen till detta anser man vara tidsbrist samt ekonomiska begränsningar.84 

 

Tablå 4:  Skola T4: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

 
Föredrag de senaste  
fem åren: 
 
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
Antal praoveckor 
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner  
under de senaste åren: 
 
Övriga kontakter: 
 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter: 
 

 
 
Tre äldre personer som var barn under  
Andra världskriget. 
 
 

 
 
 
1 vecka. 
 
 
 
 
Projekt i samarbete med ett stort svenskt  
företag. 
 
 
 
Minskat. 
 
 

Tidsbrist, ekonomin. 

 

            
              Källa: Enkätundersökning T4, 130914. Finns hos författaren. 

 
  
 
 

                                                 
83 ibid. 
84 ibid. 
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8.2.5 Tätortsskola 5 

 
Skola T5 ligger i en större tätort med över 100 000 invånare. Skolan har inte under de senaste fem 

åren haft besök av någon föredragshållare inom undervisningen i samhällsorienterande ämnen. 

Däremot så har man gjort studiebesök med eleverna. Studiebesöken har uteslutande varit till olika 

typer av muséer med inriktning på historia och konst. Museibesöken har varit kopplade till 

historieundervisningen då man läst om olika historiska epoker. Eleverna har fått förbereda sig genom 

att innan besöken läsa in sig på respektive utställning. Samtliga av dessa besök till olika 

muséer är ett återkommande inslag i undervisningen.85 

 

Eleverna har två veckors prao i årskurs 8. Innan praon läser man om arbetsmarknaden i 

samhällskunskap. Eleverna får ta reda på vilka jobb som finns samt vilka rättigheter och skyldigheter 

man har som arbetstagare och arbetsgivare. Man diskuterar även sådant som löner och utbildning 

samt att eleverna får lära sig att göra ett CV.86 

 

Man gör även en årligt återkommande stadsorientering med eleverna där syftet är att eleverna ska få 

lära sig om stadens historia. De har även kontakt med stadens moské samt med stadens judiska 

församling i religionsundervisningen.87 

 

Informanten uppger att kontakterna med det omgivande samhället har legat på ungefär samma nivå 

under de senaste tio åren. De ser dock ekonomin som ett stort hinder vilket begränsar möjligheterna 

till olika kontakter och studiebesök mm. Budgeten är sådan att det inte finns några pengar för sådant.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Enkätundersökning T5, 140513. Finns hos författaren. 
86 ibid. 
87 ibid. 
88 ibid. 
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Tablå 5: Skola T5: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

 
 Föredrag de senaste  
 fem åren: 
 
 Studiebesök under  
 de senaste åren: 
 
 Antal praoveckor  
 under åk 7-9: 
 
 Utflykter/Exkursioner  
 under de senaste åren: 
 
 Övriga kontakter: 
 
 Frekvensen av kontakter  
 de senaste tio åren  
 (ökat, minskat, konstanta): 
 
 Angivna hinder som  
 begränsar skolans kontakter: 
 

 
 
 
 
 
 Museer. 
 
 
 2 veckor. 
 
 
 Stadsorientering. 
 
 Moské; judiska församlingen. 
 
 
 
 Ganska konstant. 
 
 

 Ekonomin. 

 

    
               Källa: Enkätundersökning T5, 140513. Finns hos författaren. 

                                                                                                                                                                                                              
    

8.2.6 Tätortsskola 6 

 
Skola T6 är belägen i en tätort med över 70 000 invånare. Skolan har under de senaste fem åren i so-

undervisningen haft besök av en representant för katolska kyrkan i samband med att de läste om 

katolska kyrkan i årskurs 8. De har även haft besök av en brandman. Inget av föredragen är dock ett 

återkommande inslag i undervisningen.89 

 

Man har även under de senaste åren besökt olika museum i de fall det varit utställningar kopplat till 

det man läser om. Eleverna fick innan besöken en bakgrundsinformation och de fick sedan med sig  

ett antal frågor som de skulle söka svar på under besöken samt redovisa under kommande so-lektion.90 

 

                                                 
89 Enkätundersökning T6, 140602. Finns hos författaren. 
90 ibid. 



26 
 

Eleverna har tre veckors prao i årskurs 7-9. Två veckor i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9. I årskurs 

8 får eleverna göra en kort redovisning efter praktiken utifrån frågeställningar de fått med sig. I 

årskurs 9 läser man i samhällskunskapen om bland annat arbetsmarknadens parter fack och 

arbetsgivare och de får med sig ett antal frågor som de skall ta reda på under praktiken.  

Man har under de senaste åren gjort få utflykter/exkursioner. I mån av tid brukar man göra en 

stadsvandring kopplat till historieundervisningen men det har inte blivit av under de senaste två åren. 

Lärarna upplever att kontakterna med det omgivande samhället minskat under senare år och anger 

tidsaspekten som den främsta orsaken. Man hinner inte med att organisera sådant.91 

 

Tablå 6: Skola T6: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

 
 Föredrag de  
 senaste fem åren: 
 
 Studiebesök under  
 de senaste åren: 
 
 Antal praoveckor  
 under åk 7-9: 
 
 Utflykter/exkursioner  
 under de senaste åren: 
 
 Övriga kontakter: 
 
 Frekvensen av kontakter  
 de senaste tio åren  
 (ökat, minskat, konstanta): 
 
 Angivna hinder som  
 begränsar skolans kontakter: 
 

 
 
 Katolska kyrkan; brandman. 
 
 
 Museum. 
 
 
 3 veckor. 
 
 
 Stadsvandring. 
 
 
 
 
 
 Minskat. 
 
 
 Tidsbrist. 
 

 
   Källa: Enkätundersökning T6, 140602. Finns hos författaren. 

                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

                                                 
91 ibid. 
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8.2.7 Tätortsskola 7 

 

Skola T7 är centralt belägen i en av Sveriges största tätorter. Skolan har under de senaste åren i 

samband med att de läste om Andra världskriget i historia fått besök av en kvinna vilken själv suttit i 

koncentrationsläger. Kvinnan höll då ett föredrag vilket blev en integrerad del av undervisningen. 

Eleverna har två veckors prao i årskurs 8. I samband med praon ligger fokus i so-undervisningen på 

arbetsliv och man bjuder varje år in flera föredragshållare från olika yrkeskategorier vilka berättar för 

eleverna om sina yrken. Man bearbetar praon genom att eleverna får både muntliga och skriftliga 

uppgifter kring prao och arbetsliv.92 

 

Varje år gör man en mängd studiebesök med eleverna. Besök på museum, en dagstidning, katolska 

kyrkan, riksdagen samt en moské är återkommande inslag. Studiebesöken bearbetas inom respektive 

ämnesområde enligt läroplanen.93 

 

Man tar även årligen med eleverna på diverse utflykter/exkursioner. Av dessa är en geologisk 

vandring med fältstudier för att uppnå målen i geografi samt en stadsvandring återkommande inslag. 

I övrigt så har vissa av eleverna deltagit i ett entreprenöriellt projekt och i samband med detta gjort 

ett flertal besök på olika företag. Lärare från skolan har även varit och besökt en skola i Indien och 

startat upp ett samarbete med denna. Framöver så kommer även eleverna att delta i detta samarbete 

men än så länge så ligger det på planeringsstadiet.94  

 

Lärarna uppger att studiebesöken på olika företag har minskat i omfattning under de senaste åren 

samtidigt som andra kontakter, exempelvis besöken av olika föredragshållare i undervisningen har 

ökat. Lärarna anger bristen på tid för planering och organisation som ett hinder för skolans kontakter 

med det omgivande samhället.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Enkätundersökning T7, 140822. Finns hos författaren. 
93 ibid. 
94 ibid. 
95 ibid. 
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Tablå 7:   Skola T7: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

 
Föredrag de senaste  
fem åren: 
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
 
Antal praoveckor  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner  
under de senaste åren: 
 
Övriga kontakter: 
 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
 
 Angivna hinder som  
 begränsar skolans kontakter: 
 

 
 
Överlevare från koncentrationsläger. 
 
 
Museum; dagstidning; katolska kyrkan;     
riksdagen; moské. 
 
 
2 veckor. 
 
 
Geologisk vandring; stadsvandring. 
 
Entreprenöriellt projekt med olika företag;  
påbörjat samarbete med skola i Indien. 
 
 
 
Studiebesöken har minskat i omfattnig och  
föredragen har ökat. 
 
 
Tidsbrist. 
 

                  
                  Källa: Enkätundersökning T7, 140822. Finns hos författaren. 

                        
                                                                                                                                  

 8.3 Sammanfattning av tätortsskolorna 
 

När det gäller frekvensen av besökande föredragshållare under de senaste fem åren så är variationen 

stor mellan skolorna. Två av skolorna har haft mer än fem olika föredragshållare i so-

undervisningen under dessa år samtidigt som två skolor inte har tagit in någon föredragshållare alls. 

För de övriga skolorna så ligger frekvensen på en eller två besökare. I de flesta fall där skolorna har 

tagit in föredragshållare så har det varit frågan om punktvisa insatser utan ett långsiktigt samarbete 

med årligen återkommande besök. Avseende studiebesök så är variationen stor även här. Två skolor 

har genomfört fler än fem studiebesök medan en skola inte har genomfört något studiebesök. Fyra 

av skolorna har dessa studiebesök som årligen återkommande inslag i undervisningen. När det 

gäller antalet praoveckor under åk 7-9 så varierar det mellan en till fyra veckor. De flesta skolorna 

har två eller tre veckors prao. Exkursioner/utflykter förekommer i mycket liten utsträckning bland 

tätortsskolorna. Två av skolorna har inte genomfört någon exkursion/utflykt under de senaste åren 
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och övriga skolor har genomfört en eller två. När det gäller övriga kontakter än vad som ovan 

nämnts så deltar två av skolorna i projekt med svenska företag och en av dessa skolor har även 

påbörjat ett samarbete med en skola i Indien. En av skolorna i undersökningen har haft kontakt med 

en moské samt med den judiska församlingen i tätorten. Tre av informanterna uppger att 

kontakterna med det omgivande samhället har minskat under den senaste tioårsperioden och en 

informant uppger att studiebesöken minskat samtidigt som frekvensen av besökande 

föredragshållare har ökat. De övriga två informanterna uppger att kontakterna har varierat 

respektive varit konstanta under perioden. När det gäller angivna hinder som begränsar skolans 

kontakter så nämner fem av informanterna tidsbristen och fem svarar skolans ekonomi.96 
 

8.4 Glesbygdsskolorna 

 

8.4.1 Glesbygdsskola 1 

 

Skola G1 ligger i en av de kommuner i Sverige som har lägst antal invånare. Skolan har under de 

senaste åren fått besök av personer från olika lokala företag såsom företagsledare och företrädare för 

skogsnäringen men även av företrädare för kommunen både tjänstemän och politiker. Fokus har legat 

på den lokala översiktsplanen. Detta har varit en del i samhällskunskapsundervisningen då man läst 

avsnittet ”Vår kommun”. Eleverna har varit mycket delaktiga i olika diskussioner. Detta är inget som 

man gör regelbundet utan är beroende av vad som händer i samhället och om det finns tid för det 

inom ramen för undervisningen.97  

 

Eleverna har även fått göra studiebesök på olika lokala företag där det finns starka entreprenörer. 

Eleverna har efter besöken arbetat med att studera statistik över hur kommunens näringsliv ser ut. 

Inget av besöken är dock regelbundet återkommande utan är anpassade efter vilken tid man har till 

förfogande samt möjligheten att förflytta sig till företagen. Man har under tidigare år besökt kyrkan 

och olika lokala samfund inom ramen för religionsundervisningen. Dessutom hade man tidigare ett 

samarbete med prästen som tar hand om konfirmationsundervisningen.98  

 

Eleverna har tre veckors prao i årskurs 7-9. Efter praoperioderna bearbetar man praon med eleverna. 

Det sker dock på olika vis från år till år. De får göra en praotidning eller en muntlig presentation. Man 

                                                 
96 Enkätundersökningar T1-T7, Finns hos författaren. 
97 Enkätundersökning G1, 130119. Finns hos författaren. 
98 ibid. 
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har dock inte gjort några utflykter/exkursioner med eleverna under de senaste åren. 

Kontakterna med det omgivande samhället har enligt lärarna minskat väsentligt under de senaste tio 

åren liksom bearbetningen. Som skäl anger man en ökad administrativ arbetsbörda samt 

implementeringen av nya kursplaner och införande av nationella prov i samhällsorienterande ämnen 

vilket tar mycket tid i anspråk. Behovet av att skaffa sig underlag inför betygsättning av ett stort antal 

elever samt en stor andel elever med särskilda behov gör även det att tiden inte räcker till.99 

 
Informanten upplever att man har alltför lite lektionstid i de samhällsorienterande ämnena vilket gör 

att det blir väldigt stressigt när det gäller att skaffa sig ett underlag inför betygsättning i fyra ämnen 

för varje elev. Man upplever att kursplanerna i de samhällsorienterande ämnena inte är synkade så att 

det på ett tillfredsställande vis går att arbeta ämnesövergripande. De många schemabrytande 

aktiviteterna såsom friluftsdagar och olika kulturella aktiviteter tar även de mycket tid i anspråk. 

Sammantaget gör allt detta att man ej hinner eller orkar att fläta in exempelvis studiebesök.100  

 
Tablå 8:    Skola G1: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 
                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                    Källa: Enkätundersökning G1, 130119. Finns hos författaren.                                                    
    

                                                 
99 ibid. 
100 ibid. 

 
Föredrag de senaste  
fem åren: 
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
Antal praoveckor  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/exkursioner  
under de senaste åren:  
 
Övriga kontakter: 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter: 
 
 
 
 
 

 
 
Lokala företag; företrädare för kommunen. 
 
 
Olika företag; kyrkan; olika lokala religiösa  
samfund. 
 
3 veckor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minskat väsentligt. 
 
 
 Tidsbrist på grund av ökad administrativ   
 arbetsbörda, implementering av nya                 
 kursplaner, nationella prov, för lite  
 lektionstid i so-ämnen, tappad lektionstid  
 vid exempelvis friluftsdagar. 
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8.4.2 Glesbygdsskola 2 
 
Skola G2 är belägen i en kommun med mycket låg befolkningstäthet. Skolan har under de senaste 

fem åren haft besök av några olika föreläsare. Man har fått besök av nykterhetsrörelser, 

kommunchefen samt av en person vilken berättade för eleverna om samerna. Eleverna har fått 

förbereda sig innan föredragen genom att konstruera frågor att ställa till föredragshållarna. Alla 

föredragen har sedan bearbetats med eleverna under påföljande lektioner.  Av föredragen är det dock 

bara det som behandlade samerna som är ett återkommande inslag.101 

 

Eleverna har under de senare åren inom ramen för so-undervisiningen gjort studiebesök till 

kommunhuset, tingsrätten samt till olika frikyrkor. Samtliga av dessa studiebesök är ett 

återkommande inslag i undervisningen. Eleverna har i förväg fått förbereda frågor och efter 

studiebesöken har man bearbetat dessa med eleverna i undervisningen. Man gör även ett 

återkommande besök till ett samiskt centrum med eleverna.102 

 

Tidigare så har eleverna varit ute på prao men numera är den frivillig i årskurs 7-9. Om eleverna väljer 

att genomföra praktiken så måste föräldrarna då ordna med sådant som boende mm. Lärarna uppger 

att kontakterna med det omgivande samhället har varit relativt konstant under de senaste tio åren med 

en liten minskning. Till minskningen får räknas indragningen av praoverksamheten. I övrigt upplever 

man inga egentliga hinder vilka begränsar kontakterna med det omgivande samhället.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablå 9:  Skola G2: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
                                                 
101 Enkätundersökning G2, 130316. Finns hos författaren. 
102 ibid. 
103 ibid. 
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Föredrag de senaste  
fem åren: 

 
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
Antal praoveckor  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner  
under de senaste åren: 
 
Övriga kontakter 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
  
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter:  
 

 
 
Nykterhetsrörelsen; kommunchefen; samisk     
representant. 
 
 
Kommunhuset; tingsrätten; frikyrkor. 
 
 
Frivillig. 
 
 
 
 
 
 
 
Liten minskning.     
 
 
 
 

                   
        Källa: Enkätundersökning G2, 130316. Finns hos författaren.                                                                                                                                                                
                                      
 
  
8.4.3 Glesbygdsskola 3 

 

Skola G3 ligger även den i en kommun med mycket låg befolkningstäthet. I årskurs 8 arbetar man 

med temat skogen. I samband med detta gör man besök till olika platser med anknytning till 

skogsnäringen. Dessa studiebesök är ett återkommande inslag i undervisningen varje år. Veckorna 

innan studiebesöken får eleverna förbereda sig genom att arbeta med skogen under lektionerna. 

Skolan har ett friluftstänkande och i årskurs 7 får eleverna paddla och i årskurs nio får de fjällvandra. 

Detta genomförs varje år och i detta fall är flera ämnen inblandade.104 

 

Eleverna har en veckas prao varje läsår i årskurs 7-9 alltså sammanlagt tre veckor. Efter praon så får 

eleverna skriva en praoberättelse. I övrigt har man ingen ytterligare kontakt/samarbete med det 

omgivande samhället. Lärarna upplever att kontakterna med det omgivande samhället har varit 

konstant inom so-undervisningen under de senaste tio åren. Man säger sig ha många idéer till besök    

men att tiden inte räcker till för att genomföra dessa.105 

 

                                                 
104 Enkätundersökning G3, 130518. Finns hos författaren. 
105 ibid. 
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Tablå 10:   Skola G3: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

 
Föredrag de senaste  
fem åren:  
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
 
Antal praoveckor  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner   
under de senaste åren: 

 
 
Övriga kontakter: 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter: 
 

 
 
 
 
 
Olika platser med anknytning till skogs- 
näringen. 
 
 
 3 veckor. 
 
 
 Paddling; fjällvandring 
 (flera ämnen inblandade). 
 
 
 
 
 
 Konstant. 
 
 
 Tidsbrist. 
 

                                                                                                                                                                            
                   Källa: Enkätundersökning G3, 130518. Finns hos författaren.   

                  
  

8.4.4 Glesbygdsskola 4 

 
Skola G4 ligger i en liten ort med färre än 500 invånare. Man uppger att man inte haft besök av någon 

föredragshållare i so-undervisningen under de senaste fem åren. De har dock genomfört några 

studiebesök. De har besökt tingsrätten, ett buddistkloster samt en fabrik inom pappersindustrin. I mån 

av tid så är tingsrätten och buddistklostret återkommande inslag i undervisningen, dock inte 

fabriksbesöket. Före studiebesöken förbereder man eleverna genom att de får lära sig diverse 

faktakunskaper. Efter att besöken är genomförda så bearbetar man dessa under lektionstid.106 

Eleverna har tre veckors prao under årskurs 7-9. De har två veckor i årskurs 8 och en vecka i årskurs 

nio. Praon blir en integrerad del av samhällskunskapsundervisningen där eleverna får en orientering 

av arbetslivets villkor.  Eleverna får även genomföra en intervju på sin praoplats samt en 

rapportskrivning.107  

                                                 
106 Enkätundersökning G4, 130916. Finns hos författaren. 
107 ibid. 
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Inom geografiundervisningen så brukar man genomföra två regelbundet återkommande 

utflykter/exkursioner. Man brukar ta med eleverna på en exkursion där de får studera olika geologiska 

fenomen samt göra en utflykt där man studerar och diskuterar stads- och miljöplanering. Inom 

samhällskunskapsundervisningen har man även ett inslag där eleverna får genomföra intervjuer med 

olika näringsidkare på orten. Informanten upplever att kontakterna med det omgivande samhället 

varit konstant under de senaste tio åren men med olika inslag och former. Informanten säger även att 

lärarna upplever det som ett stort hinder att man är så beroende av busstider för att kunna ta sig 

någonstans överhuvudtaget samt att det går åt mycket restid när man skall göra olika studiebesök.108    

 
Tablå 11:  Skola G4: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

 
Föredrag de senaste  
fem åren: 
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
Antal praoveckor  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/exkursioner  
under de senaste åren: 
 
 
Övriga kontakter: 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  

Begräns   begränsar skolans kontakter: 
 

 

 
 
 
 
 
Tingsrätten; buddistkloster; fabrik. 
 
 
3 veckor. 
 
 
Geologisk exkursion; studie av stads- och  
miljöplanering. 
 
Intervjuer med olika näringsidkare . 
 
 
 
Konstant. 
 
 
Tidsbrist, långa restider för att ta sig              
någonstans, beroende av busstider. 
 

                   
                  Källa: Enkätundersökning G4, 130916. Finns hos författaren.   
 
 
 
                                                                                                                              
8.4.5 Glesbygdsskola 5 
 
Skola G5 är belägen i en kommun med färre än 7000 invånare. Skolan har man under de senaste fem 

                                                 
108 ibid.  
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åren haft besök av flertalet föredragshållare. En polis brukar årligen komma till årskurs 7 och berätta 

om polisyrket. Varje år kommer en bankanställd till årskurs sju eller åtta och berättar om olika 

sparformer, vad ett sms-lån innebär, hur det är att arbeta på bank mm. Man brukar även årligen få 

besök av företrädare från olika religiösa trossamfund. En diakon brukar hålla ett föredrag samt en 

buddistmunk. Gideoniterna brukar varje år komma och dela ut biblar till årskurs sju och i samband 

med detta berätta om Nya Testamentet. Man har även årligen ett arbetsområde då man samarbetar 

med hemkunskapen och i samband med detta bukar en representant för konsumentverket komma och 

hålla ett föredrag. Vart tredje till femte år får man besök av en kvinna som överlevde förintelsen vilken 

håller ett föredrag för eleverna i årskurs 7-9. Utöver de ovan nämnda så är kommunpolitiker och 

kommuntjänstemän samt representanter för Civilförsvarsverket andra återkommande besökare inom 

ramen för so-undervisningen. Man har även under de senaste åren haft besök av människor med olika 

funktionshinder vilket dock inte är ett återkommande inslag. Föredragen bearbetas alltid men i olika 

former. Ibland med diskussioner och utvärderingar eller som ett inslag i ett tema vilket belyses utifrån 

olika perspektiv. I andra fall så återkopplas det i undervisningen till det eleverna fick höra och se.109 

 

Man brukar även årligen genomföra en del studiebesök med eleverna. I årskurs 8 brukar man göra ett 

besök på kommunhuset. I årskurs 8 och 9 får eleverna göra ett studiebesök på ett vindkraftbygge. 

Man brukar även årligen besöka länsarkivet samt ett museum vid specifika utställningar. Museet 

brukar även ha ett rollspelsprogram för årskurs nio där man deltagit i sju år, dock inte förra hösten, 

men kommer att delta i år igen. Studiebesöken bearbetas alltid med eleverna antingen som ett tema 

eller som ett inplanerat moment i ämnesområdet de behandlar.110 

 

Eleverna har totalt fyra veckors praktik i årskurs 7-9. En vecka i årskurs 7, två veckor i årskurs 8 samt 

en vecka i årskurs 9. Praon bearbetas inom flera ämnen men oftast sker information och förarbete i 

so-undervisningen.111 

 

Under det senaste året har man gjort en utflykt/exkursion med eleverna där man studerar 

samhällsplaneringen i kommunen. Detta görs årligen i samband med att man läser om kommunens 

organisation i samhällskunskap. Tidigare har eleverna även fått göra geologiska  undersökningar, 

väderobservationer med väderstationer samt olika miljöundersökningar exempelvis flödesmätningar 

i kommunhuset, Folkets hus, skolan och andra närliggande verksamheter. Det har dock upphört. 

Informanten upplever att omfattningen av kontakterna med det omgivande samhället har gått upp och 

                                                 
109 Enkätundersökning G5, 131104. Finns hos författaren. 
110 ibid. 
111 ibid. 
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ner under de nitton år som denne varit anställd. Ett tag fanns en entreprenörsanda i kommunen där 

det lokala näringslivet sökte kontakt med skola men det har avklingat under senare år.112 

 

Informanten ser resekostnader, tidsaspekten och allt mer centrala teoretiska kunskapskrav som hinder 

vilka begränsar skolans kontakt med det omgivande samhället. Ett annat  hinder är ett alltmer 

avvecklat närsamhälle där många funktioner och verksamheter försvunnit under åren som gått.113 

 
Tablå 12:   Skola G5: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

 
Föredrag de senaste  
fem åren: 
 
 
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
 
Antal praoveckor  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner  
under de senaste åren: 
 
 
Övriga kontakter: 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter: 
 
 
 
 

 
 
Polis; bankanställd; olika religiösa samfund;                                                                             
överlevande från förintelsen; kommunpolitiker; 
konsumentverket;  
 
 
Kommunhuset; vindkraftbygge; länsarkivet;  
museum. 
 
 
4 veckor. 
 
 
Studie av samhällsplaneringen i  
kommunen. 
 
 
 
 
 
Varierat. 
 
 
Ekonomi (stora resekostnader), tidsbrist, ökade    
centrala teoretiska kunskapskrav, alltmer 
avvecklat närsamhälle. 
 
 

                    
                   Källa: Enkätundersökning G5, 131104. Finns hos författaren.                   
                    
                                                                                                                    
                                                                                                                                  
8.4.6 Glesbygdsskola 6 
 

Skola G6 är belägen i en kommun med färre än 7 000 invånare. Skolan har under de senaste fem åren 

                                                 
112 ibid. 
113 ibid. 
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fått besök av en representant för en frikyrka som ett led i religionsundervisningen samt av en 

företrädare från kommunen när man läser om kommun och landsting i samhällskunskapen. Besöken 

är återkommande, dock inte årligen utan i mån av tid. Eleverna har även vid ett antal tillfällen under 

de senaste åren fått göra ett studiebesök på en lokal industri. Inte heller det genomförs årligen utan i 

mån av tid. Eleverna får förbereda sig genom att konstruera ett antal frågor innan besöket samt under 

nästkommande so-lektion skriftligen sammanfatta studiebesöket.114  

 

Eleverna har tre veckors prao i årskurs 7-9. De får med sig ett antal frågor som de skall ta reda på 

under praktiken och lämna in när de kommer tillbaka till skolan. De får även skriva en redovisning 

efter praoperioden i årskurs nio men det görs under svenskalektionerna.115 

 

Eleverna brukar få göra en exkursion inom geografiundervisningen i årskurs 7. Detta är årligen 

återkommande. Någon övrig exkursion eller något studiebesök har inte genomförts under de  

senaste åren.116 

 

Lärarna uppger att kontakterna med det omgivande samhället har minskat något under de senaste tio 

åren. Anledningen till detta är dels tidsaspekten då det är mycket som skall hinnas med under 

lektionerna samt att det tar lång tid att färdas från skolan till olika platser. Den andra anledningen 

uppger man vara den ekonomiska aspekten.117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablå 13:  Skola G6: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

                                                 
114 Enkätundersökning G6, 140215. Finns hos författaren. 
115 ibid. 
116 ibid. 
117 ibid. 
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Föredrag de senaste  
fem åren: 
 
Studiebesök under 
de senaste åren: 
 
Antal praoveckor  
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner  
under de senaste åren: 
 
Övriga kontakter: 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter: 

 
 
Frikyrka; kommunrepresentant. 
 
 
Lokal industri. 
 
 
3 veckor. 
 
 
Geografisk exkursion. 
 
 
 
 
 
Minskat. 
 
 
Tidsbrist, ekonomi. 

                      
                    Källa: Enkätundersökning G6, 140215. Finns hos författaren.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

      

8.4.7 Glesbygdsskola 7 
 

Skola G7 ligger i en kommun med låg folkmängd och låg befolkningstäthet. Skolan har under de 

senaste fem åren inom samhällskunskapsundervisningen utvecklat kontakter med både den offentliga 

sektorn och med det privata näringslivet på orten. Kontakterna har bestått av att eleverna har gjort 

studiebesök på olika privata företag och i kommunala verksamheter men även av att representanter 

för dessa kommit till skolan och hållit föredrag för eleverna. Detta samarbete är dock inget som man 

gör som ett återkommande inslag varje år.118 

 

Skolan har även deltagit i ett EU-projekt för tjejer inom so-undervisningen. I projektet får tjejer stifta 

bekantskap med gruvindustrin och skogsindustrin bland annat genom att få prova på hur det är  

att arbeta inom dessa näringar. Ett av målen är att locka fler tjejer till dessa typer av yrken och få  

tjejerna att stanna kvar i kommunen när de blir äldre. Projektet bekostas med EU-medel.  

 

För något år sedan bjöd ett av skogsbolagen in alla elever i årskurs 8 och 9 på skolan till en heldag i 

                                                 
118 Enkätundersökning G7, 140603. Finns hos författaren. 
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skogen där eleverna fick gå mellan olika stationer med diverse aktiviteter och detta var kopplat till 

samhällskunskapsundervisningen och geografiundervisningen. Skogsbolaget stod för alla kostnader 

inklusive transportkostnaderna. Detta är dock inte så vitt man vet idag i en återkommande aktivitet.119  

 

Inom so-undervisningen arbetar man nu även med att förbättra kontakterna mellan skolans elevråd 

och beslutsfattarna i kommunen. Även från kommunförvaltningens sida har det kommit önskemål 

om ökade kontakter. Elevrådet har bland annat träffat kommunpolitiker och en socialsekreterare. 

Eleverna har tre veckor prao under årskurs 7-9.120 

 
Informanten upplever att kontakterna med det omgivande samhället under de senaste åren har ökat 

något. Anledningen till detta är att skolan ej behövt bekosta exempelvis sådant som resor för eleverna 

utan det har bekostats med hjälp av eu-medel samt av företag inom skogsindustrin och gruvindustrin. 

Informanten uppger att skolans ekonomi är det största hindret för att på ett tillfredsställande vis kunna 

upprätthålla kontakter med det omgivande samhället och göra sådant som exempelvis studiebesök. 

Det är i många fall långa avstånd till olika besöksmål och det i sin tur innebär stora transportkostnader 

för skolan.121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablå 14:  Skola G7: Andelen kontakter med det omgivande samhället 
 

                                                 
119 ibid. 
120 ibid. 
121 ibid. 
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Föredrag de senaste  
fem åren: 
 
 
Studiebesök under  
de senaste åren: 
 
 
Antal praoveckor 
under åk 7-9: 
 
Utflykter/Exkursioner  
under de senaste åren: 
 
Övriga kontakter: 
 
 
 
 
Frekvensen av kontakter  
de senaste tio åren  
(ökat, minskat, konstanta): 
 
Angivna hinder som  
begränsar skolans kontakter: 
 

 
 
Representanter från privata näringslivet och     
offentliga verksamheter verksamheter. 
 
 
Privata näringslivet; offentliga sektorn; heldag i  
skogen. 
 
 
3 veckor. 
 
 
 
 
EU-projekt där tjejer får stifta bekantskap med                                                                    
skogs- och gruvindustrin, arbete för att förbättra 
kontakterna mellan elevrådet och kommunens 
beslutsfattare (görs inom ramen för so- 
undervisningen. 
 
 
Minskat. 
 
 
Tidsbrist, ekonomi 
 

                                                                                                                                                                                         
                   Källa: Enkätundersökning G7, 140603. Finns hos författaren.                                                                                                    
 
      

8.5 Sammanfattning av glesbygdsskolorna 

 
Av glesbygdsskolorna har fem skolor tagit in föredragshållare i so-undervisningen under de senaste 

fem åren. Två av skolorna har inte tagit in någon alls. En av skolorna har tagit in över tio 

föredragshållare inom flera ämnesområden vilka dessutom är årligen återkommande inslag i 

undervisningen. Övriga skolor har haft två eller tre föredragsbesök men få av dessa är årligen 

återkommande. Alla glesbygdsskolorna har genomfört studiebesök under de senaste åren där de 

flesta skolorna har genomfört tre eller fyra studiebesök. En av skolorna har genomfört sju 

studiebesök och en skola har endast genomfört ett. Nästan alla skolorna har ett upplägg där det 

handlar om årligen återkommande besök. En av skolorna har inte ett sådant upplägg utan där rör det 

sig mer om tillfälliga/spontana studiebesök. Avseende antalet praoveckor under årskurs 7-9 så har 

fem av skolorna tre veckors prao och en har fyra veckor. Utmärkande är en skola som har gjort 

praon frivillig och under förutsättning att föräldrarna ordnar praoplats och bekostar boende då de 

flesta av eleverna inte kan få en praoplats på hemorten. När det gäller utflykter/exkursioner så har 

fyra av skolorna gjort en eller två sådana inom so-undervisningen de senaste åren. Två av skolorna 

har inte alls gjort någon utflykt/exkursion. Förutom ovan nämnda kontakter så har en av skolorna 
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genomfört en uppgift där eleverna fått intervjua olika näringsidkare på orten. En av skolorna deltar i 

ett EU-projekt där tjejer får stifta bekantskap med skogs- och gruvindustrin. Skolan deltar även i ett 

arbete för att förbättra kontakterna mellan elevrådet och kommunens beslutsfattare. På frågan om 

frekvensen av kontakter med det omgivande samhället de senaste tio åren så svarar fyra av 

informanterna att kontakterna har minskat. Två svarar att de har varit konstanta och en uppger att 

frekvensen av kontakter har varierat. Avseende angivna hinder som begränsar kontakterna med 

omvärlden så har sex av informanterna uppgett tidsbristen där en även nämner beroendet av 

busstider. Tre har även svarat att skolans ekonomi utgör ett hinder. En av informanterna har inte 

uppgett något hinder och en har nämnt det alltmer avvecklade närsamhället.122 

 

9. Diskussion 
 
Som teoretisk utgångspunkt för mitt arbete har jag huvudsakligen haft tankar och teorier från 

Freinet, ett  av de verkligt betydelsefulla namnen inom pedagogikens historia, men även teorier av 

Vygotskij samt några av deras efterföljare. Dessa pedagoger betonar hur viktigt det är att skolan inte 

isolerar sig från omvärlden utan istället på olika vis samverkar med den. Denna syn genomsyrar 

även skolans styrdokument, dels i LGR 11 men även i tidigare styrdokument och gäller givetvis 

oavsett var i Sverige skolan är lokaliserad. När jag bestämde mig för att jämföra skolor i större 

tätorter med skolor i glesbygden avseende deras samverkan med det omgivande samhället fann jag 

att det fanns ytterst få forskningsrapporter att tillgå och jag fann även att forskarna kommit fram till 

olika slutsatser huruvida det är en fördel eller nackdel i detta avseende om skolan är belägen i en 

tätort respektive glesbygd. Resultatet av min undersökning visar på att man inte kan se några större 

skillnader  när det gäller skolans kontakter med omvärlden beroende av om skolan är lokaliserad i 

tätort eller glesbygd. Däremot visar min undersökning på att det är stora skillnader mellan olika 

skolor och att det är färre än hälften av de undersökta skolorna som är i närheten av att leva upp till 

exempelvis Freinets idealistiska syn på hur skolan bör samverka med det omgivande samhället så 

som jag har beskrivit i modell 4 på sid 14-15. Man måste då ställa sig frågan varför det ser ut på 

detta vis och varför så pass många av skolorna har en så pass ringa kontakt med det omgivande 

samhället samtidigt som man i skolans styrdokument på flera ställen påtalar att skolorna ska verka 

för att utveckla sådana kontakter.  

 

Nästan alla skolorna ser tidsbristen som en stor begränsande faktor för att kunna ha kontakter med 
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omvärlden så som exempelvis studiebesök.  Man upplever att man ej har tid att organisera sådant 

men även att alltmer centrala teoretiska krav gör att man ej har tid med sådant. Detta väcker 

funderingar hos mig om det från centralt håll ställs alltför många krav på vad skolorna skall 

genomföra i förhållande till den tid de har till förfogande. Jag upplever att lärarna känner en 

frustration då de har många idéer men inte tid för att förverkliga detta. En annan faktor som en stor 

andel av skolorna lyft fram som starkt begränsande är ekonomin. Det kan betraktas som 

överraskande att skolor i tätorterna i så stor utsträckning anger detta som ett begränsande hinder då 

de inte behöver transportera eleverna lika långt till diverse studiebesök så som glesbygdsskolorna 

behöver göra. Att detta kan vara en utmaning för glesbygdsskolorna kan man lättare förstå. En av 

glesbygdsskolorna har ju även blivit tvungen att dra in praoverksamheten och göra denna frivillig 

och under förutsättning att föräldrarna ordnar sådant som boende. Här får man dock anse att 

kommunen/skolan har misslyckats då exempelvis Thelin/Solstad påpekar att det är kommunens 

ansvar att tillse så att elever får lika tillgång till utbildning oavsett bostadsort.123 I läroplanen står ju 

även att eleverna ska få konkreta erfarenheter som är av betydelse för elevernas val av vidare 

utbildning och yrkesinriktning.124 Jag kan tycka att det är uppseendeväckande att elever på vissa 

kommunala skolor kan få fyra veckors prao medan elever på andra kommunala skolor har en veckas 

prao eller ingen alls. Detta rimmar illa med tanken att eleverna i Sverige ska ha en likvärdig 

undervisning oavsett vilken skola man går på. Nu har denna undersökning fokuserat på so-

undervisningen men det är ju rimligt att anta att sådant som pengabrist gäller samtliga ämnen på 

skolorna och i de flesta ämnen även tidsbrist. Detta med tidsbristen och de ekonomiska begränsade 

resurserna vilket skolorna uppger som hinder för att på ett tillfredsställande vis leva upp till kraven i 

skolans styrdokument tycker jag visar på behovet av att genomföra vidare forskning och 

undersökningar inom detta område som underlag för beslutsfattare på central nivå inom 

skolväsendet.  

 

Att tätortsskolorna i mycket högre utsträckning besöker museer och teatrar  kan förklaras med större 

närhet till sådana jämfört med glesbygdsskolorna. Glesbygdsskolorna besöker istället i större 

utsträckning diverse lokala industrier. Detta kan ha sin förklaring i att skolor på små orter såsom 

Karlberg-Granlund funnit är en del av sin närmiljö på ett betydligt mer påtagligt vis jämfört med 

skolor i större orter.125 Om eleverna när de kommer ut i arbetslivet vill stanna kvar på hemorten så 

kommer förmodligen en stor andel av dessa att arbeta i exempelvis fabriken på orten.  

Att frekvensen av exkursioner/utflykter är högre bland glesbygdsskolorna jämfört med 

                                                 
123 Thelin/Solstad 2005, s. 86. 
124 Skolverket 2011, s. 19. 
125 Karlberg-Granlund 2009, s 23. 
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tätortsskolorna är inte så förvånande men man hade kanske väntat sig att frekvensen bland 

glesbygdsskolorna skulle vara ännu högre då dessa inte behöver belasta skolan ekonomiskt. Det 

motsäger också Karlberg/Granlunds resultat som lyfter fram den lilla skolans fördelar  när det gäller 

att genomföra exkursioner såsom stor flexibilitet och närhet till naturlandskapet.126 Här kan givetvis 

såsom min undersökning har visat den tidsbrist som lärarna upplever vara en av orsakerna till att 

man inte genomför fler exkursioner/utflykter. Man har helt enkelt inte tid att organisera sådant. Det 

får även betraktas som överraskande att inte glesbygdsskolorna hade några kontakter inom so-

undervisningen med det lokala föreningslivet. Även här visar studien ett motsatt resultat än vad 

Karlberg-Granlund kommit fram till i sin forskning .Hon pekar ju tydligt på hur skolan och byn där 

är sammanflätade och där skolan är en tydligare del av närsamhället jämfört med skolor på större 

orter.127 Det tycks precis som professsorerna Hargreaves och Fullan påpekar vara svårt för skolor att 

få till stånd varaktiga långsiktiga samarbeten med aktörer utanför skolan.128 Thelin/Solstad har i sin 

rapport förklarat detta med att omsättningen av lärare i glesbygd ofta är hög vilket gör det svårt att 

bygga upp stabila kontakter och samarbeten med det omgivande samhället.129 Detta kan även vara 

en förklaring till varför besök av olika föredragshållare i undervisningen sällan är årligen 

återkommande inslag utan mer utgörs av punktvisa insatser. 

 

Flera av de skolor som jag har varit i kontakt med har först accepterat att delta i studien men har 

sedan trots påminnelser inte svarat. Orsakerna till detta kan vara flera exempelvis tidsbrist men man 

kan även misstänka att dessa skolor inte alls, eller i mycket liten utsträckning har haft några 

föredragshållare på besök eller genomfört några studiebesök/exkursioner med eleverna. Trots 

utlovad anonymitet har de kanske ändå inte velat uppge detta för mig utan istället avstått från att 

svara. Min underökning får betraktas som en begränsad fallstudie men jag tycker att mina resultat 

samt de motstridiga slutsatser man kommit fram till  i tidigare forskningsrapporter visar på att det 

behöver bedrivas mer forskning inom detta område.  

 
 
 
 

                                                 
126 ibid. s. 170-171. 
127 ibid. s. 130. 
128 Hargreaves/Fullan 1998, s. xii. 
129 Thelin/Solstad 2005, s. 200. 
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Enkätundersökning T5, genomförd 140513. Finns hos författaren. 
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Enkätundersökning G1, genomförd 130119. Finns hos författaren. 
 
Enkätundersökning G2, genomförd 130316. Finns hos författaren. 
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Enkätundersökning  
 

 

Enkätundersökning angående skolors kontakter med det omgivande 
samhället i samhällsorienterande ämnen. (åk 7-9) 
 

 

1. Har ni under de senaste fem åren haft besök av någon/några  
    föredragshållare i so-undervisningen? (Gäller föredrag för eleverna) 
 

 a. Vad handlade föredragen om? 

 

 

   b. Vem var det som kom till skolan? 

 

 

   c. Vilka av föredragen är ett återkommande inslag i undervisningen? 

 

 

   d. Har ni bearbetat föredragen med eleverna? (beskriv kortfattat  hur?) 
 

 

2. Har ni under de senaste åren gjort några studiebesök med eleverna? 

 

  a. Vilka studiebesök har ni gjort? 

 

 

  b. Vilka av studiebesöken är ett återkommande inslag i undervisningen? 

 

 

  c. Har ni bearbetat studiebesöken med eleverna? (beskriv kortfattat hur?) 
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3. Prao: 
 

a. Hur många veckors prao har eleverna i åk 7-9? 
 
 

    b. Bearbetar ni praon inom undervisningen och i så fall hur? 

 

 

 

 4. Har ni under de senaste åren gjort några utflykter/exkursioner i  
     närmiljön med eleverna? 

 

 a. Vad var syftet med utflykterna/exkursionerna? 

 
 

 b. Vilka av utflykterna/exkursionerna är återkommande inslag i undervisningen? 

 

 

5. Har ni någon annan typ av kontakt/samarbete med det omgivande  
    samhället än vad som ovan nämnts och om så är fallet, hur och med vilka? 

 

   

 

6. Har kontakterna med det omgivande samhället ökat, minskat eller varit 
    konstant under de senaste tio åren? ( Om en förändring skett, vad beror denna      
     förändring på? )               
 

 

 

 7. Upplever ni några hinder som begränsar er skolas kontakt med det  
      omgivande samhället och om så är fallet, vilka? 

 

 


