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De fy ra SO-ämnena (geografi, historia, religion och samhällskunskap) har i 

Intensivsvenskas modell var och en organiserats utifrån kursplanernas centrala 

innehåll (Lpo 1 1). De följer en progression inom varje ämne så att de moment som 

kommer först är mer konkreta än de moment som kommer senare. De fy ra SO-

ämnena har också placerats i förhållande till varandra för att skapa möjliga ut-

by ten och sy nergieffekter.  

Ämnesplaneringen för v arje SO-ämne är indelad i fyra moduler, om v ardera  

4–5 v eckor. Var och en av modulerna fokuserar på öv ergripande delområden inom 

respektive ämne. Ämnesplaneringarna utgår från ett upplägg med fyra undervis-

ningstimmar i v eckan under två läsår. En modul motsvarar därmed ungefär 

20 undervisningstimmar. Varje termin läser eleverna en modul från varje ämne 

(t.ex. modul A i alla fyra ämnen under höstterminen, modul B i fy ra ämnen under 

v årterminen och så v idare). 

Elev erna läser således ett SO-ämne i taget i grundmodellen och avslutar kurs-

erna i slutet på andra läsåret. Grundtanken med denna modell är att eleverna då 

har haft tid på sig att utveckla sin svenska. Det krävs förhållandevis avancerade 

språkfärdigheter för att klara åk 9:s kunskapskrav i SO-ämnena, då eleverna till 

exempel ska kunna argumentera och ta ställning och föra orsak–verkan-resone-

mang. En annan vinst med modellen är a tt synergier mellan de olika SO-ämnena 

är möjliga på flera områden, t.ex. inom ekonomi, globalisering och hållbar 

utveckling. Varje modul bygger därför vidare på de föregående modulerna i de 

andra SO-ämnena.  

Intensivsvenskas ämnesplanering för SO är en flexibel modell som garanterar 

att det centrala innehållet i kursplanen finns med. Hur en skola väljer att schema-

lägga SO-ämnena kan dock anpassas till de organisatoriska förutsättningarna på 

skolan. En skola som följer Intensivsvenskas modell kan till exempel välja att 

erbjuda två SO-ämnen per läsår i stället för alla fyra SO-ämnen under två läsår. Då 

av slutar eleverna två kurser i slutet av första läsåret och de andra två i slutet av 

andra läsåret (jfr informationsbladet om ämnesplaneringar i NO-ämnena). 

En fördel med ämnesplaneringarna är att det blir enklare för lärarna att ut-

forma studieplaner för eleverna och för rektorerna att schemalägga ämnena med 

hjälp av ämnesplaneringarna. De ty dliggör vilken tid som behövs för olika moment 

och v ilket innehåll de olika momenten har, vilket underlättar anpassningen till 

skolans förutsättningar.   
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