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Sammanfattning

Therese Nylander

Realityconnected education in social studies.
The importance and usage of reality in school

Verklighetsanknuten SO-undervisning 
Verklighetens betydelse och användning i skolan

Studien ska ge mig och de som läser studien en insikt i vikten av och hur man kan använda sig av 
verklighetsanknytning. Genom denna uppsats ska läraren kunna få en grundläggande förståelse 
samt en hjälp kring de didaktiska bitarna av verklighetsanknytning. Lärare bör kunna koppla 
samman skolans värld med verkligheten och utöka elevernas förståelse för dess samband. Studien 
visar att verklighetsanknuten undervisning motiverar och stimulerar eleverna. I flera fall finns stöd 
från bland annat Deweys, Vygotskiljs och Kants teorier för studiens resultat. Viktigt är att 
verklighetsanknytning är en del av undervisningen inte hela. Min förhoppning är att med min 
fördjupade förståelse kunna använda mig av verklighetsanknuten undervisning på ett stimulerande 
och utvecklande sätt i min framtida profession. 

The study will give me and those who read the study, an understanding of the importance of and 
how to use realityconnected education. Through this essay, the teacher could get a basic 
understanding and a help on the didactic bits of realityconnected education. Teachers should be able 
to connect the world of education with reality and expand students' understanding of its context. 
The study shows that the realityconnected teaching motivate and stimulate students. In several 
cases, you can see Dewey, Vygotskilj and Kants theories support the study result. Important is that 
the realityconnected education is a part of teaching it is not all. My hope is that with my deeper 
understanding to avail myself of the reality-related education in a stimulating and fulfilling way of 
my future profession.
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1. Inledning
Verklighetsanknytningens innebörd kan tolkas på många olika men liknande sätt. Min tolkning av 
begreppet utgår ifrån Vygotskilj och Deweys teorier som liknar varandra (se kap 4). Jag kommer 
använda ordet verklighetsanknytning eller några av dess synonymer – verklighetsförankring eller 
erfarenhetsinlärning. När jag skriver innehar jag tolkningen att verklighetsanknytning innebär att 
läraren har utgångspunkten utifrån elevens behov och intresse i deras lärande och att lärande uppstår 
genom att bland annat ta del av och dela sina erfarenheter och kunskaper med andra människor. Då 
vi människor får olika erfarenheter och kunskaper får vi även olika färdigheter i olika situationer, 
som man vidare kan dela med andra, en teori jag delar med bland annat Vygotskilj (Forsell, 2005). 
Den verklighetsanknutna undervisningen innebär för mig att skolan följer samhällets utveckling och 
inte stagnerar i en institutionell form. Istället tar den vara på elevernas erfarenheter, känslor, 
kunskaper och färdigheter. Den verklighetsanknutna undervisningen kopplar samman skolans 
teoretiska stoff som ska läras ut med verkligheten som rådet utanför skolan väggar. Några exempel 
på detta som bland annat Adler (2009) tar upp, kan vara att: 

• Man kopplar geografiska och/eller historiska moment till den egna orten
• Elevernas får själva dela med sig om hur de brukar sin respektive religion och att det inte 

behöver se likadant ut även om man delar religion.
• Håller eleverna uppdaterade på nyheter såväl i världen som lokalt.
• Jämför olika händelser i andra länder med Sverige, t.ex. indianerna med samerna. 

Eleverna ska genom denna undervisning kunna se att det som står i böckerna på olika sätt kan ha 
eller har någon sorts koppling till dem och deras verklighet också. Detta uppnår de med fördel 
genom att på ha praktiska moment i undervisningen och att få interagera med varandra och andra 
människor kring det momenten berör. Verklighetsanknytning är en del av flera som gör 
undervisningen komplett då alla elever lär sig på olika sätt och behöver bemötas i sitt lärande på 
olika sätt. Men den teori eleverna möter i skolan behöver kopplas samman med deras verklighet. 
Gustavsson (2002) skriver om vad kunskap är och hur vi förvärvar denna och menar att åtanke bör 
has att en stor del av vad vi lär oss från barnsben upp till vuxen ålder är kunskaper som förvärvas 
genom upprepningar, handling och kommunikationen i vardagen.  Det blir naturligt för oss och 
utvecklas till våra erfarenheter, samt en viktig del för våra traditioner och vår kultur.

Det är hur jag personligen tolkat begreppet. Ser man enbart till ordet verklighetsanknytning måste 
man dela upp det i verklighet och anknytning, eftersom inga ordböcker har någon förklaring för 
hela ordet: Verklighet: “en sammanfattning av allt som faktiskt och påtagligt förekommer i världen” 
(NE.se, 2012-01-03)
Anknytning: “skapa en förbindelse för ngn företeelse till en större helhet [...] ha idémässigt 

samband med” (www.ne.se 2012-02-03). 
Jag har av egen erfarenhet upplevt den verklighetsförankrade undervisningen mer stimulerande och 
intressant än den abstrakta. Detta då det har varit något jag kunnat relatera till och inte bara läst om 
utan även fått se på till exempel film, min egen närmiljö etc. Svingby (1989) tar upp vikten av att 
eleven måste bli mer reflekterande över sina och andras känslor och erfarenheter för att kunna 
analysera samt värdera den information eleven dagligen möter i livet. Den verklighetsanknutna 
undervisningen har flera gånger under min tid som elev svarat på min fråga: Varför måste vi kunna 
det här? Även andra jag diskuterat min och deras skolgång med, har upplevt detta i olika hög grad. I 
SO i fokus (1989) står det:

“de samhällsorienterande ämnena i grundskolan har ett särskilt ansvar att utveckla elevernas 
förståelse för samhället i går, i dag och i morgon och därmed hjälpa eleverna att bättre leva 
och handla i detta samhälle” (Svingby:8)

http://www.ne.se/
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/verklighet?i_h_word=verklighet


Jag blev intresserad av att studera verklighetsanknytning inom So-ämnena vidare efter att ha sett 
lärare som haft full koll på begreppet och dess vikt samt lärare som knappt vetat att begreppet 
existerar. Dessa lärare har jag på olika sätt stött på under alla skolor jag gick på under min egen 
skolgång, olika sorters praktiker på gymnasie- och universitetsnivå – även kallat APU för gymnasiet 
och VFU för universitetet. Lgr11 är ett styrdokument lärare är juridiskt skyldiga att följa. I detta 
styrdokument tas det upp flera exempel på att verklighetsanknytning ska vara en del i 
undervisningen. Vissa av exemplen är tydliga medan andra kräver mer tolkning och då även med 
högre risk tolkas olika. Lgr11 (skolverket, 2011) tar upp är att skolans undervisning med 
utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, kunskaper och språk ska främja ett fortsatt 
lärande. 

2011 är var det sista året skolorna behöver skicka in kvalitetsundersökningar. Nu ska skolnämnden 
få se lärarnas pedagogiska planeringar. De pedagogiska planeringarna gör att lärarens tolkningar av 
läroplanen får tyngre vikt i planering och bedömning av undervisningen. Den pedagogiska 
planeringen ska innehålla planering, syfte och bedömning av undervisningen. Detta ska utgå från 
Lgr11 och även förenklas så att föräldrar och elever som inte är insatta förstår syftet, målen och 
bedömningskriterierna. Det kräver att läraren kan tolka Lgr11, sätta mål som överensstämmer med 
vad de vill uppnå och att läraren förstår vad den gör i undervisningsmomentet. Jag vill genom denna 
uppsats få en ökad förståelse och förtrogenhet för vikten av verklighetsanknuten undervisning och 
hur man kan använda det. Genom detta kan man lättare planera upp och genomföra en 
verklighetsanknuten undervisning. Dock har jag upptäckt att den pedagogiska planeringen inte går 
under det namnet i hela Sverige men utförs på liknande sätt.

Läsaren bör ha i åtanke när den läser detta arbete är att jag inte menar att lärarna enbart ska fokusera 
på verklighetsanknytning. Det jag ser till är hur viktigt det är att ha med verklighetsanknytning som 
en del i lärarens didaktiska tillvägagångssätt. Lgr11 tar upp detta och menar att: “Kunskap kommer 
till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Som förutsätter och 
samspelar med varandra. […] Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer” (Skolverket, 2011:10). Vidare ska läraren 
uttryckligen “ta hänsyn till varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (a.a., 
2011:15).

2. Syfte och problemformulering
Syftet med min studie är att belysa den verklighetsanknutna undervisningen inom So-ämnena 
utifrån den pedagogiska modellen vad, hur, varför (och när). Jag har tre problematiserande 
utgångsfrågor. Det är viktigt att få chansen att utveckla, fördjupa och förbättra sina kunskaper och 
metoder, vilket forskningskravet innebär att man gör (Vetenskapsrådet, 2002). Min förhoppning är 
att denna studie kan ge verktyg till detta till mig och de som läser denna studie.

• Vad har verklighetsanknytningen inom So-ämnena för innebörd och betydelse i skolan?
• Varför är verklighetsanknytning viktigt inom So-ämnena?
• Hur kan man använda sig av verklighetsanknytning i undervisningen på ett givande sätt?



3. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer jag att ta upp lite av vad som redan finns dokumenterat och forskat kring 
verklighetsanknuten undervisning.  Jag kommer att ta upp vad verklighetsanknytning är och innebär 
i undervisningen, om den är viktig enligt tidigare forskning, varför den ska finnas samt hur man kan 
verklighetsanknyta olika moment. Det finns mycket forskning kring verklighetsanknytning inom 
skolan. Större delen av forskningen berör dock matematik- och svenskämnet. So-ämnena, vilket 
framgår när man söker efter material i biblioteksdatabaser eller andra databaser, dock finns en del 
forskning kring just SO relaterad verklighetsundervisning. I den tidigare forskningen kommer det 
även komma fler exempel på att hur begreppet tolkats tydligt lyser igenom forskningarna. Vidare 
visar forskning att verklighetsanknytning inte är något nytt, snarast något som förekommit länge. 
Den äldsta forskningskällan jag har är från 1989. 

3.1. Verklighetsanknytningens betydelse och innebörd i skolan
Verklighetsanknytningens innebörd kan tolkas på många olika men liknande sätt. Min tolkning av 
begreppet utgår ifrån Vygotskilj och Deweys teorier som liknar varandra (se kap 4). Jag kommer 
använda ordet verklighetsanknytning eller några av dess synonymer – verklighetsförankring eller 
erfarenhetsinlärning. När jag skriver innehar jag tolkningen att verklighetsanknytning innebär att 
läraren har utgångspunkten utifrån elevens behov och intresse i deras lärande och att lärande uppstår 
genom att bland annat ta del av och dela sina erfarenheter och kunskaper med andra människor. I 
den tidigare forskningen tas det upp fler och liknande tolkningar kring verklighetsanknytningens 
betydelse och innebörd i undervisningen. Dock finns det ingen vetenskaplig definition som 
förklarar begreppet direkt. Den förklaring som kommer närmast att förklara begreppet i sig är en 
allmän definition från nationalencyklopedin: 

 Verklighet - “sammanfattningen av allt som faktiskt och påtagligt förekommer i världen el. 
inom visst konkret el. abstrakt område” (www.ne.se)

 Anknytning - “skapa en förbindelse för ngn företeelse till en större helhet  […] ha 
idémässigt samband med viss annan intellektuell företeelse”  (www.ne.se).

 
Verklighetsanknytningens innebörd inom skolan är vid. Samtlig litteratur jag använder mig av, t.ex. 
Gustavsson, Fountain och Møller, tar upp konkretisering och elevernas omvärld och livsvärld men 
hur de tar upp detta varierar. Åtanke bör has att en stor del av vad vi lär oss från barnsben upp till 
vuxen ålder är kunskaper som förvärvas genom upprepningar, handling och kommunikationen i 
vardagen.  Det blir naturligt för oss och utvecklas till våra erfarenheter, samt en viktig del för våra 
traditioner och vår kultur (Gustavsson, 2002). För att få eleverna att känna motivation och intresse 
behöver man kunskaperna få en personlig förankring, som vidare kan “vidgas till allt vi kallar 
vardag, det vi känner igen och det som är bekant för oss” (Gustavsson, 2002:49). Ett visst avstånd 
krävs dock för att eleverna inte ska förlora kunskapsområdet från ens synfält, vilket även Vygotskilj 
tar upp i sin teori om verklighetsanknytning. Eleven erfarenheter är viktiga då se ska koppla 
samman begrepp och insikter med sina tidigare erfarenheter och kunskaper (Forsell, 2005).

Møller ger i Geografididaktik (Møller, 2003) ytterligare faktorer i vad verklighetsanknytning är och 
vad det innebär för undervisningen i skolan.  Han menar att det inte enbart är lärarens 
ämneskunskaper som är viktiga. Det är lika betydelsefullt att eleverna “förstår att de tillägnat sig 
nya elementära kategorier” (Møller, 2003:26). Vidare är det viktigt att eleverna tillägnat sig de 
fundamentala kategorierna som senare kan generaliseras med elevens framtida omvärld och dess 
problem. För att eleverna kunna göra det konkretiseras kategorierna för eleverna genom t.ex. 
undersökningar.  De kan konkreta erfarenheter som uppstår kring kategorierna omvandlas till 
begrepp som blir mer förståeliga för eleverna genom de tidigare konkretiseringarna. Här blir 

http://www.ne.se/


innebörden “ämnets grundläggande begrepp och de relationer som existerar mellan begreppen och 
som resulterar i en sammanhängande helhet” (Møller, 2003:51).  Detta är en av 
verklighetsanknytningens innebörd då Møller (2003) menar att undervisningen i skolan handlar om 
att vardagsbegreppen och de vetenskapliga begreppen ska mötas. Elevernas erfarenheter 
konfronteras med vetenskapens olika begrepp (Lindqvist, 2000:81).  Fountain menar vidare att 
erfarenhetsinlärning leder till en holistisk syn på problem, frågeställningar och en förståelse för 
olikheter (Fountain, 1997).

Adler tar i Framtidens historia (2009) upp fyra välkända principer för historieämnet som innebär 
att:

 Lärandet hos eleven ska utgå från livsvärlden.
 Lärande ska sträva efter autenticitet – en undervisning som innehar äkthet.
 Läraren ska sträva efter att visa de empatiska synsätten.
 Läraren ska visa på att eleverna kan lära sig av historien.

För att uppnå dessa fyra principer måste läraren i sin undervisning medvetandegöra eleverna kring 
hur de fungerar tillsamman med andra, samt vilka rättigheter och skyldigheter skola och hem 
representerar. Eleverna lär sig om t.ex. läraren kan få autenticitet genom att eleverna även får lära 
sig på de historiska platserna och låter elevernas tidigare kunskap möta de nya kunskaper de får på 
platsen. Eleverna ska dessutom övas i att leva sig in i andra människors motiv, syften och tankar 
som kopplas till detta. Vidare ska läraren ge eleverna kunskaper nog för att de ska kunna identifiera 
och skapa en handlingsberedskap om historian börjar upprepa sig (Adler, 2009).

3.2. Hur man kan verklighetsanknyta sin undervisning
Fountain citerar i Att undervisa för utveckling (1997:16) UNICEF: “Interaktiv kommunikation och 
delaktighet utgör den enda egentliga grunden för att få en beteendeförändring till stånd”.  Vidare 
menar hon att gruppdiskussioner, rollspel, dramaövningar och debatter innefattas i en sådan metod. 
Dessa är bara några av alla sätt man har för att kunna verklighetsanknyta undervisningen.
Ett exempel på hur verklighetsanknytningen kan gå till kan gå till finns i Geografididaktik (Møller, 
2003). I exemplet väljer läraren i förväg vilka elementära såväl som fundamentala kategorier som 
erfarenheter kan göras av eleverna. Eleverna får stifta bekantskap med huvudelement med hjälp av 
bland annat egna undersökningar och slutsatser. De får testa olika saker som kan påverka 
undersökningar. Vissa elever kopplar de mest grundläggande delarna i arbetsområdet medan andra 
elever kan upptäcka delar som inte var inräknade från början. När eleverna fått erfarenhet kring de 
olika kategorierna omvandlas dessa till begrepp genom samtal. Jämförelsemomentet ökar 
förståelsen och förtrogenheten kring begrepp och kategorier (Møller, 2003).  Genom att göra såhär 
koppla lärarna samman elevernas tidigare erfarenheter och de erfarenheter du fått under momentet 
med de vetenskapliga begreppen (Møller, 2003).

Adler (2009) ger ytterligare exempel på hur läraren kan använda verklighetsanknytning i sin 
undervisning. Exemplet visar undervisning utifrån bilder. Eleverna får se specifika bilder som de 
kan diskutera utifrån sina historiska kunskaper såväl som egna erfarenheter. När diskussioner 
fortlöper framgår det allt tydligare att de som först verkar vara den “onda” på bilderna inte 
nödvändigtvis är det. Exemplet riktar sig till äldre åldrar med bilder från andra väldskriget. En bild 
kan tolkas som att en soldat sparkar en judisk man upp på flaket av ett lastbilsflak och skrattar. 
Frågor som kommer efteråt tar upp möjligheten av att han skrattar för att han tycker det är rätt såväl 
som att han är rädd men inte vågar visa detta. Eleverna lär sig i övningar som dessa att variera sina 
perspektiv (Adler, 2009). Detta moment finner stöd I Lgr11 då kursplanen för historia tar upp att 
skolan ska bidra till att “eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas 
utifrån sin samtids villkor och värderingar” (skolverket, 2011:172). 



Ytterligare ett exempel av många på hur man kan verklighetsanknyta sin undervisning från 
Fountains bok (1997), är simulering. Det är ett “utvidgat rollspel” där hela klassen är involverad. I 
en simulering är det komplexa frågeställningar som ligger i fokus. Dessa frågeställningar är viktiga 
för antingen individen eller olika grupper som genomför övningen och kräver därför bekantskap av 
bakgrunden till frågeställningarna hos eleverna. Simuleringarna kan i vissa fall stoppas och få ny 
information tillförd för eleverna att agera utifrån. Efter simuleringarna måste eleverna få tillfälle att 
gå ur sina roller för att “diskutera tankar och känslor, varför de handlade som de gjorde och hur 
rättvis eller acceptabel lösningen var.” (Fountain, 1997:21). 

3.3. Varför verklighetsanknytning är viktigt
Vi lever i ett samhälle där individens förmåga att tänka blir allt viktigare. Förutom att kunna 
systematisera sina tankar måste individen kunna formulera vad den vet och inte samt formulera 
frågor. Vidare måste individen kunna analysera samt värdera den information hon får för att kunna 
bedöma värdet i den. För att uppnå detta ingår det en reflektion och inlevelse över såväl sina egna 
som andras känslor och erfarenheter. Elevers tänkande måste därför bli såväl mer reflekterande som 
välgrundade för att de ska uppnå detta (Svingby, 1989). Lgr11 tar upp att det är skolans uppdrag att 
uppfostra eleverna till “goda demokratiska medborgare” vilket kan sättas i förhållande till detta 
(Skolverket, 2011).  Vidare handlar undervisning “om att arrangera situationer, som stimulerar 
elevens möjligheter att tillägna sig kategorier, som i sin tur gör det lättare för honom/henne att 
förstå sin omvärld och göra sig förstådd i denna“ (Møller, 2003:25–26).

Enligt forskning bygger historiska berättelser på “kronologiskt meningssammanhang, historiska 
aktörer och intriger. Det är vårt självklara sätt att organiserar våra erfarenheter.” (Lindqvist, 
2000:14) Brian Sutton-Smith hävdar att det förflutna, det närvarande och framtiden sammanbinds 
av den helhet våra handlingar är delar av. Dessa handlingar bedöms sedan i förhållande till vad vi 
tror händer härnäst. Vi tolkar händelseförloppet utifrån intentioner, tidigare handling och genom att 
studera orsakssamband. Allt detta gör att våra erfarenheter får en temporal struktur. Vi handlar 
utifrån intentioner och drar slutsatser om tidigare handlingar genom att studera orsakssamband. På 
så sätt kan man säga att våra erfarenheter har en temporal struktur som gör verklighetsförankringen 
i undervisningen viktig (Lindqvist, 2000). Detta då våra erfarenheter kommer påverka hur vi tänker 
och agerar. Susan Fountain (1997) menar erfarenhetsinlärning är effektiv för att levandegöra 
abstrakta begrepp samt att få mer till synes fjärran frågor att blir mer angelägna. På så sätt 
uppmuntras eleverna att dela med sig av sina perspektiv eftersom det berör eleven själv. 
Kursplanen för historia tar upp att eleverna ska “få olika perspektiv på sina egna och andras 
identiteter, värderingar och föreställningar.” (skolverket, 2011:172). Eleverna kan genom 
erfarenhetsinlärning få en holistisk syn på problem, frågeställningar och en förståelse för olikheter. 
De kan då se helheter som större än summan av delarna och att inget kan beskrivas enskilt utan 
kontext. Eleverna kan även få en djupare förståelse för olika problems innebörd genom att utforska 
och studera globala såväl som lokala frågeställningar (Fountain, 1997). Vidare menar Lindqvist 
(2000) att historiemedvetandet, som är en viktig del i historieundervisningen, handlar om “att skapa 
sig en identitet och att möta det annorlunda”. Eleverna relaterar sin egen livsvärld till den historiska, 
främmande världen. Enligt forskning blir förståelsen och kopplingen till de historiska livsvärldarna 
mer befästa och uppenbara för eleverna genom verklighetsförankringen(a.a., 2000: 59). Detta ger 
vikt åt verklighetsanknuten undervisning då kunskap kan påstås ha grogrunden i våra vanor, vardag 
samt i det som upprepar sig och våra erfarenheter påverkar hur vi tolkar kunskap och för hur 
handlar (Gustavsson, 2002).



4. Teoretiskt ramverk
I detta avsnitt kommer jag att ta upp olika teorier kring verklighetsförankrad undervisning. Jag 
kommer att ta upp John Deweys och Lev Semënovic Vygotskilj teorier, samt den pedagogiska 
modellen som jag har som utgångspunkt i upplägget av studien. Dewey och Vygotskilj har haft 
många teorier kring didaktik och pedagogik som inte stämmer överens med varandra till fullo, dock 
har de båda teorier kring den verklighetsanknutna undervisningen. De kommer från en tid då skolan 
var mer traditionell än den är idag. Vidare stödjer Lgr11 den verklighetsanknutna undervisningen 
som har spår, bland annat av Dewey och Vygotskilj. Exempel på detta tas upp i respektive avsnitt av 
kapitlet.

Samtliga teorier jag tar upp i de kommande avsnitten har båda viss likhet med varandra även om de 
har viss skillnad. Samtliga nämner till exempel elevens erfarenheter, men Vygotskilj tar upp 
interaktion och utvecklingszonen, Dewey tar upp learning by doing etc.  Vidare kan jag finna vissa 
spår av progressivismen hos båda. Progressivismen handlar bland annat om att undervisningen 
utgår ifrån elevernas erfarenheter och att sättet eleverna arbetar på är viktigare än stoffet. Learning 
by doing är en av grundförutsättningarna för eleverna att lära (Svingby, 1989). De två teorier som 
tas upp behandlar främst verklighetsanknytning i sig. Den pedagogiska modellens främsta uppgift 
är tydliggöra uppsatsen. Modellen är utgångspunkten i uppsatsens upplägg, ett exempel på detta är 
kapitlet: Tidigare forskning (se kap 3).

4.1. Den pedagogiska modellen
Det finns två huvuduppdelningar av definitionen av den pedagogiska modellen, den snäva och den 
vida. Den snävare fokuserar ofta på en fråga medan den vidare definitionen av didaktiken kan ta 
upp fler frågor så som vad och hur eller varför och hur, etc. (Bengtsson, 1997:243). Den 
pedagogiska modellen är en modell inom didaktiken. Hur de olika områdena definieras varierar 
mellan olika forskare och teorier, vilket ökar variationen på uppfattningen av hur den pedagogiska 
modellen ska vara. Det kan göra den pedagogiska modellen problematisk om den talas om som om 
den vore en specifik modell. Det krävs av pedagoger och andra människor som diskuterar och 
använder sig av de pedagogiska modellerna, att de inte är enkelspåriga i sitt sätt att tänka.
Den pedagogiska modellen jag använder mig av är att vad, hur, när och varför kommer ge en större 
förståelse i mina svar av de två problemformuleringarna. Vad, eftersom det är viktigt att veta vad 
det man använder sig av är för något. Hur, för att det är viktigt för läraren att veta hur den arbetar 
med och hur den kan arbeta med verklighetsanknuten undervisning inom So-ämnen för att kunna 
utvecklas. Det står i Lgr11 att läraren ska planera, bedöma och utvärdera sin undervisning: När, är 
viktigt att besvara för att veta när läraren bör använda sig av verklighetsanknuten undervisning och 
inte. Varför, är viktigt för att förstå anledningen och målet med det läraren gör. I denna uppsats blir 
varför till för att få förståelse för varför man kan använda sig av verklighetsanknytning inom So-
ämnena och varför det kan vara viktigt. 

Det finns stöd för användning av den pedagogiska modellen på flera ställen i Lgr11 (Skolverket, 
2011). Skolverket tar bland annat upp att tydligheten kring mål, arbetsformer och innehåll är en 
förutsättning för rätten till inflytande och påverkan som såväl elever som föräldrar har. Vidare är 
den viktig för de val som elever och föräldrar kommer att behöva göra inom skolväsendet.

4.2. Deweys syn på verklighetsanknytning
Dewey har haft stort inflytande i “att människors egna intressen och behov idag är en given 
utgångspunkt för all undervisning.” (Forsell, 2005:79). Några exempel på detta är problembaserat 
lärande och projektarbeten. Dewey var en humanist. Enligt den humanistiska pedagogiken är den 



“enskilde elevens behov och intresse […] utgångspunkt för allt lärande, ett lärande som främst 
bygger på egen aktivitet.” (a.a., 2005: 80); learning by doing. Enligt denna syn är pedagogens 
uppgift att bygga broar mellan elevernas spontana omvärlduppfattning och deras kulturarv. Om 
pedagogen inte har intresse eller kunskap om hur elevens värld ser ut blir all pedagogik “ytligt, 
instrumentell och förtryckande”. (a.a., 2005:80). Dewey menade att det i sig är disciplinerande att 
behöva bidra med något verkligt. Det bidrar dessutom till att fostra till flit, etablera goda vanor samt 
att verkligheten aldrig helt kan ersättas med till exempel demonstrationslektioner (a.a. 2005). 
Samhällslivet är i sig en ständigt föränderlig process, vilket gör att skolan bör vara ett 
miniatyrsamhälle som då gör verklighetsanknytning möjligt. Detta kan till exempel göras genom att 
läraren i första hand synliggör elevens tidigare kunskaper och det eleven står för i situationen som 
råder (Perttu, Rondahl, 2006). Dewey menar vidare att:

Dessutom har barn och unga, liksom vuxna, egna föreställningar om världen, ett eget sätt att tänka och
tala om den värld de har omkring sig, egna symbolsystem. Didaktikens grundläggande problem blir 
därför hur representationen, symboliseringen, skall kunna ges en form och ett innehåll som är både 
förankrat i vardagen och samtidigt utmanar den egna omvärldsförståelsen.

(Forsell, 2005:88)
Utgångspunkten ska vara elevernas erfarenheter och känslor, men det ska vara under handledning 
för att en god socialisering och en möjlig symbolisk omvärldsrepresentation ska bli till. Det finns 
exempel på hur läraren kan använda sig av verklighetsanknytningen i avsnitt 3.2. Perttu och 
Rondahl skriver att läraren “kan ta verkliga situationer ur vardagen för att behandla dem inom 
skolmatematiken” (Perttu, Rondahl, 2006:4), på så sätt kan mål i Lpo 94 uppnås och nu Lgr11 där 
skolverket menar att även när eleverna ska lära sig samhällets gemensamma normer, ska skolan inte 
enbart påverka och stimulera elevernas förmåga till att omfatta detta. Skolan ska även låta dessa 
värderingar kommer till uttryck genom praktiska vardagliga handlingar (Skolverket, 2011). Detta 
går även att applicera på So-ämnena.

4.3. Vygotskiljs syn på verklighetsanknytning
Vygotskilj fokuserade till stor del mest på språket men hade ett sociokulturellt perspektiv. I ett 
sociokulturellt perspektiv ses  “ses lärarens och vuxnas handlingar som mycket betydelsefulla för 
barnets utveckling. […] Det är genom interaktion med andra som barnet exponeras för och tar till 
sig de sätt att tänka och agera som fungerar i samhället.” (Forsell, 2005: 121). Vygotskilj menade 
vidare att uppkomsten av lärande bland annat kan uppstå genom människor använder sig av delar av 
samhällets kollektiva- och sina egna erfarenheter som de tillgodogjort sig. Människan använder sina 
erfarenheter och kunskaper i nya situationer, vilket ger människan olika färdigheter.
I den närmaste utvecklingszonen är eleven känsligast i sin undervisning. Eleverna kan “utnyttja sin 
egen förståelse och erfarenhet och samtidigt uppfatta den mer avancerade eller abstrakta kunskap 
som den mer kompentente samarbetspartnerna introducerar.” (Forsell, 2005: 123). 
Utvecklingszonen uppstår i en aktivitet och utmaningen för läraren är att lägga den på en lagom 
nivå. Det står skrivet i läroplanen kring undervisningen att den ska “främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt ur elevernas bakgrund tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper” (Skolverket, 2011:8). Men skolan är ofta den miljö där eleverna får möta 
institutionella begrepp och kunskaper istället för delar av samhällets vardag. Vygotskilj menade att 
det krävdes att barnet inte hade för mycket direkta erfarenheter i dessa lärande situationer. Barnets 
erfarenheter är fortfarande viktiga då de måste försöka koppla ihop de begrepp, insikter och 
företeelser skolan lär ut, med sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Denna lärandesituation 
kräver dock förmågan att eleven kan “använda och samtidigt omtolka sina egna erfarenheter”. 
(Forsell, 2005:125) Om kunskaperna ligger på en högre nivå än vad eleven kan ta till sig finns dock 
risken att det blir abstrakt. Lärarens roll är att få eleven att se sambandet mellan det abstrakta 
begreppet och elevens tidigare erfarenheter.



5. Metod
Jag inledde detta examensarbete med att göra en enkätundersökning. Då jag fick för få svar för att 
ha ett studieunderlag, har jag fått finna en annan metod att komma fram till ett resultat. Jag valde då 
att använda en kvalitativ innehållsanalys av tre böcker.  Dessa tre böcker fann jag vara lämpligast 
efter att ha gått igenom en större mängd litteraturen och avgränsat mig vilket Bergström och Boréus 
(Bergström, Boréus, 2005) föreslår att man ska börja med att göra. Jag valde bort de flesta som 
rörde verklighetsanknytning inom Matematik och Svenska, men har tagit upp viss litteratur som 
behandlar bland annat matematiken. Denna tas upp i avsnittet tidigare forskning. För att finna 
litteratur som behandlade verklighetanknytning inom So-ämnena, som jag fokuserat på, fick jag 
söka på varje ämne inom blocket för sig.  De tre böcker som behandlas i resultatet var de som mest 
tog upp vad verklighetsanknuten undervisning innebär, hur man kan använda den i t.ex. So-ämnen 
och varför man bör använda sig av den verklighetsanknutna undervisningen.

5.1. Kvalitativ innehållsanalys
Denna studie har gjorts med en kvalitativ innehållsanalys. Grundidén med en innehållsanalys är 
”metoden att kvantifiera någonting i texter utifrån ett specifikt forskningssyfte” (Bergström, Boréus, 
2005:42). Det görs dock ofta skillnad på den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen. 
Den kvalitativa innehållsanalysen går vidare i metoden innehållsanalys. En kvalitativ 
innehållsanalys kan ibland syfta på: 

”textanalyser där ingenting räknas eller mäts. Men ibland betraktas analyser, där 
visserligen något kvantifieras men där mer komplicerade tolkningar måste göras, 
som mer kvalitativa än analyser där bedömningen är enklare”

(Bergström, Boréus, 2005:44)

Kristina Boréus och Göran Bergström (Bergström, Boréus, 2005:43) menar att det inom 
samhällsvetenskapen är vanligast med studier av innehållsaspekten, med andra ord vad texten säger. 
Jag har valt att använda mig av klassificeringar vilket tydligt visas under avsnittet 
Resultatredovisning. Viss klassificering finns även i arbetets upplägg som utgått från den 
pedagogiska modellen: Vad, hur och varför.

5.2. Studiens formella uppdelning
Studiens formella uppdelning utgår främst ifrån den pedagogiska modellen och återkommer under 
hela arbetet. Jag ser den pedagogiska modellen som en del av mitt teoretiska ramverk. Vad 
modellen innebär står därför i avsnitt 4.1.. Det har även gjorts en uppdelning mellan min 
ursprungliga enkätundersökning och den vetenskapliga delen som är litteraturen. I bland annat 
resultatredovisningen redovisar jag den genomgångna litteraturen och vad jag kommit fram till. Jag 
tar i slutet av varje redovisningsdel upp ett avsnitt där lärarnas tankar och åsikter får komma med 
utan att ta något från det vetenskapliga i arbetet.

Mer ingående har jag valt att ha en kortare tabell med två till tre punkter som är relevanta för 
avsnittet. Tabellen visar om och i vilken mån litteraturen tar upp punkter. Jag har främst fyllt i med 
Nej, I viss mån och Ja. I vissa fall har jag ansett andra svar vara bättre för att förtydliga. Om 
avsnittet behandlar verklighetsanknytningens innebörd i skolan har jag t.ex. denna tabell:



Tiller Olivestam Lindström & 
Pennlert

Dewey Vygoskilj

Tidigare och 
egna 
erfarenheter

Ja Ja Ja Ja I viss mån

Utnyttja 
närmiljön/vard
agsmilön

Ja Ja Ja Ja Ja

Elever får delta 
aktivt, (göra) Otydligt Ja Ja Ja I viss mån

Tabellen följs av resultatet från litteraturen. När alla områden redovisats har jag ett avsnitt där 
lärares åsikter och perspektiv utifrån ett fåtal enkäter får vara med. Dock är jag noga med att påpeka 
att detta inte påverkat mitt resultat som så, det är snarast ett fåtal åsikter ifrån några 
skolverksamheter. Detta avsnitt är med för att vissa  en antydan till vad lärare i verkligheten kan 
tycka också. Resultatredovisningen avslutas med sammanfattning av kapitlet. Jag har med andra ord 
inte använt mig av ett kodschema där man räknat förekomst av ord eller teorier (Bergström, Boréus, 
2005). Jag har snarast sett till författarnas tolkningar kring de olika områdena och tagit med 
exempel deras tolkningar i resultatet. Tabellerna har varit det som liknat ett kodschema som räknar 
något, då den kort svarar på författarna och det teoretiska ramverkets förhållningssätt till några 
huvudområden inom varje del.

5.3. De forskningsetiska principerna
När man gör en studie finns det forsknings etiska principer att ta hänsyn till. Samhället och dess 
medlemmar har rätt till att forsknings bedrivs samt att forskningen har ett kvalitativt värde. 
Samtidigt har de rätt till ett skydd mot otillbörlig insyn i sina liv (Vetenskapsrådet, 2002). Det tas 
även upp saker som även tas upp i lagarna. ”Individerna får heller inte utsättas för psykisk eller 
fysiks skada, förödmjukelse eller kränkning” (Vetenskapsrådet, 2002:5). De tar vidare upp att 
forskningskravet och individkravet alltid måste vägas mot varandra då de inte är absoluta. 

Under arbetets gång har jag följt de fyra huvudprinciperna i forskningsetiken. Dessa är: 
 Informationskravet: De som berörs av forskningen ska blir informeras om forskningens 

syfte. Detta gjorde jag under enkäten genom en kortare information som försättsblad till 
enkäten, samt att jag talade om vad studien behandlade när jag ringde runt till rektorerna på 
skolorna. Vidare studeras deltagarna utifrån perspektivet lärarens syn på 
verklighetsanknytning inom So-ämnena (Vetenskapsrådet, 2002).

 Samtyckeskravet: Deltagarna bestämmer själva över hur mycket eller litet de vill medverka. 
Det var endast de lärare som själva tackade ja till att delta efter jag först skickat ut en 
intresseanmälan som deltog. Intresseanmälan gick genom rektorerna eller direkta mejl till 
lärare som var aktuella för undersökning. Det innebär lärare som undervisade inom So-
ämnena på något sätt i de yngre åldrarna. Deltagarna valde vidare själva vilka frågor de ville 
svara på och inte. Det blev i vissa fall bortfall då någon enstaka lärare inte svarat på en 
specifik fråga i enkäten (Vetenskapsrådet, 2002).

 Konfidentialitetskravet: “Uppgifter om alla I en undersökning ingående personer skall ges  
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att  
obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002:12) Jag förde över enkäterna till 
en specifik mapp på min dator när deltagarna mejlat enkäten till mig. Sedan raderade jag 



mejlen som enkäterna blivit skickade genom. Vidare konfidentialitet var att jag enbart 
krävde kön och arbetslivserfarenhet, samt arbetsort. Det förekom ingen åldersförfrågan eller 
liknande. Informationen om arbetsorten var enbart för att jag själv skulle kunna få bättre 
översikt på att jag fått in enkäterna. Det togs aldrig upp något om arbetsorten i själva studien 
och deltagarna fick vetskap om anledningen till att jag ville ha arbetsorten innan.

 Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in från enskilda personer får bara användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade materialet har enbart använts till 
min studie och sedan enkäterna förstörts. Böckerna lånade jag och lämnade tillbaka när jag 
var klar. Ingen annan än jag har fått ta del av deltagarnas uppgifter.



6. Resultatredovisning
I det här avsnittet kommer jag att presentera resultatet av min litteraturgenomgång.  Jag kommer att 
koppla samman litteraturen jag läst med tidigare forskning, det teoretiska ramverket och min 
frågeställning. Resultatet kommer att delas upp i tre olika teman som är verklighetsanknytningens 
innebörd i skolan, hur man kan verklighetsanknyta och varför den är viktig.   Jag utgår främst ifrån 
tre böcker, även om annan litteratur förekommer; Religionsdidaktik (Olivestam, 2006), 
Undervisning i teori och praktik (Lindström, Pennlert, 2009), Det didaktiska mötet  (Tiller, 1999).

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 
I detta avsnitt redovisas den kvalitativa innehållsanalysen som gjorts i studien. Jag redovisar 
resultatet i såväl tabellform som löpande text. Det är främst Tiller, Olivestam och Lindström, 
Pennlert som redovisas då det är de böcker som jag främst fått resultatet ifrån. Resultatet kopplas 
även till Vygotskiljs och Deweys teorier.

6.1.1 Vad är verklighetsanknytningens innebörd i skolan? 

Tiller Olivestam Lindström & 
Pennlert

Dewey Vygoskilj

Tidigare och 
egna 
erfarenheter

Ja Ja Ja Ja I viss mån

Utnyttja 
närmiljön/vard
agsmilön

Ja Ja Ja Ja Ja

Elever får delta 
aktivt, (göra) Otydligt Ja Ja Ja I viss mån

Lärandet i skolan lägger grunden för hela livet. Detta innebär att det ställs två grundkrav på en 
lärare. Läraren måste förstå stoffet den ska presentera och förstå sina elever. Bland annat Tiller 
(1999) menar utgångspunkten ”för all god inlärning för att kunna ta hänsyn till det som redan finns 
där. […] Om skolan kan möta livssituationen är den på rätt väg” (Tiller, 1999:58). För att förstå sina 
elever innebär det att veta var de kommer ifrån. Detta då eleverna bland annat kommer ifrån en 
lokalmiljö, olika umgängeskretsar, ett hem och kulturer. Vissa elevers livsituation kan t.ex. präglas 
av dataspel eller fiske (Tiller, 1999). Enligt litteraturen måste lärare se till elevers identitet och 
kultur för att få till ett didaktiskt möte som den goda inlärningssituationen i sin tur är beroende av.

I den tidigare forskningen togs fyra principer för historieämnet upp. En av dem var att läraren ska 
sträva efter autenticitet. Detta förutsätter enligt Olivestam i Religionsdidaktik (2006), att läraren får 
resurser och möjligheter att vistas i autentiska miljöer såväl som att den söker upp autenticiteten i 
vardagsmiljön, då detta ger en helt annan förståelse och upplevelse av religionerna. ”Utan egna 
upplevelser och bilder är det lätt att undervisningsrollen liknar informatörens” (Olivestam, 
2006:61).  Olivestam tar vidare upp att den akademiska religionsframställningen har blivit den 
tongivande där ”elitens religion, den ideala, teoretiskt strukturerade och officiella religionen” 
(Olivestam; 2006:64) dominerar. Han menar vidare att det är lätta att falla in i detta 
framställningssätt i en oreflekterad undervisning och att det då kan framstå som att det är elitens 



religion som är den praktiserande religionen. Utifrån en undervisning som ska visa ett mer folkligt 
och vardagligt religionsutövande finns det enligt Olivestam (2006) åtskilligt att ändra. Till skillnad 
från den officiella religionen besvarar den folkliga religionen mer existensnära livsfrågor och andra 
frågor och oroligheter kring livet och döden, motgångar som får oss att känna behov av vägledning i 
livet och upplevelser av rätt och fel i förhållande till allt det onda som finns i tillvaron (Olivestam, 
2006). Dessa frågor upplever Olivestam lämnas obearbetade i många fall.

Møller (2003) tar upp Immanuel Kants teori om dimensionerna tid och rum. “De båda 
dimensionerna tid och rum förankrar i vår värld de sammanhang som behandlas i de systematiska 
och logiska vetenskaperna.” (Møller, 2003:25) Detta kan dimensionerna ge möjlighet såväl för sig 
som tillsammans, då de stödjer varandra. Utifrån den synen menade Kant att geografi och historia i 
en allmänbildande undervisning, var de viktigaste ämnena. Detta då de båda ämnena inriktar sig på 
elevernas omvärldsförståelse samt deras egen del i omvärldsförståelsen, både tidmässigt och 
rumsmässigt(a.a., 2003).  Dimensionerna ger möjligheter att organisera kunskaper i förhållande till 
verkligheten.  Skolan ska ur det historiska perspektivet, miljöperspektivet och det internationella 
perspektivet bland annat; skapa förståelse för samtiden, belysa hur vårt leverne påverkar miljön och 
utveckla förmågan att “se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang (Skolverket, 2011:9).  Då 
ämnena riktar in sig på detta är det är fördel om undervisningen har sin utgångspunkt samt kan 
relateras till elevernas “egen position och rörelse i världen” (Møller, 2003:25). I syftet för Geografi 
står det bland annat att skolan undervisning ska:

 “bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och 
rumsperspektiv. […] ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan 
påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla” 

(skolverket, 2011:159)

Kants teori innebär vidare att de sätt världen är organiserad vid specifika tidpunkter på är såväl 
resultatet som villkor av utvecklingen. Denna historiska utveckling beror vidare av och påverkar de 
geografiska mönster i såväl Sverige som andra länder, som finns vid olika tidpunkter. Bland annat 
den historiska utvecklingen har påverkat hur elevernas omvärld ser ut idag (Møller, 2003). 

Lindström och Pennlert (2009) tar upp en att det i undervisningen är det meningen att eleverna ska 
uppmärksamma och bearbeta ett specifikt undervisningsinnehåll. De ska genom detta utveckla sina 
kunskaper och tänkande kring innehållet. Då relationen mellan eleverna och undervisningens 
innehåll är av betydelse blir det intressant för läraren att ha hänsyn till elevernas förkunskaper, 
upplevelser av stoffet, frågor, tankar och känslor eleven har kring innehållet. Det är intressant då 
relationen mellan eleverna och undervisningens innehåll innebär det att välja ett innehåll som 
eleverna ”ska öka sin förståelse och handlingsförmåga” inom (Lindström, Pennlert, 2009:11). 
Samtidigt har undervisningen möjligheter att jämföra olika uppfattningar kring innehållet eller kan 
modifieras på andra sätt genom att läraren tar hänsyn till eleverna. Det sociala sammanhanget som 
sker mellan lärare och elev innebär för läraren, kunskaper om elevers utveckling, livsvillkor och 
utveckling.  ”Kommunikation och samspel mellan människor är centralt i det pedagogiska arbetet” 
(Lindström, Pennlert, 2009:11).  För att läraren ska kunna uppnå detta på ett fullgott sätt krävs det 
vidare att den har ämneskompetensen för ämnet. Lärare bör kunna sitt ämne, förstå dess 
uppbyggnad samt ha färdigheter och förtrogenhet för ämnet, så att den kan integrera ämnet i 
undervisningen (Lindström, Pennlert, 2009). Såväl Dewey som Vygotskilj tar upp vikten av 
elevernas erfarenheter och av den sociala interaktionen. Vygotskilj poängterar vidare att det är bra 
om eleverna ha vissa erfarenheter men inte för mycket erfarenheter inför vissa moment (se avsnitt 
4.2.-4.3).    



6.1.2 Hur man kan verklighetsanknyta sin undervisning

Tiller Olivestam Lindström & 
Pennlert

Dewey Vygotskilj

Lärande 
genom 

varandra

Ja Ja Ja Ja Ja

Elevers 
närmiljö

Ja Ja Ja Ja Ja

Elevers 
erfarenheter

Ja Ja Ja Ja Ja

Litteraturstudien visar att undervisningen kan ske från olika metoder och utgångspunkter.  Samtliga 
tar upp närmiljön och elevers erfarenheter som ett exempel för att verklighetsanknyta och uttrycker 
sig liknande Innehåll och metod ligger nära varandra vilket även metod- och målfrågan gör 
(Lindström, Pennlert, 2009).  Lärare kan till exempel ha som mål att eleverna ska arbeta enligt en 
metod eller eleven ska uppnå ett visst resultat som metoden hjälper till att nå.  Därför är en bred och 
varierad repertoar av metoder bra för läraren att ha så länge den inte bli mekanisk. En bra lärare kan 
anpassa sig till situation och elever. Lärare bör vidare kunna ”förklara för eleverna hur de kan 
arbeta med en viss metod, t ex grupparbete, inte bara att de ska använda metoden ifråga” 
(Lindström, Pennlert, 2009:33). Detta tar även Olivestam (2006) upp. Han menar att lärarens ”större 
förråd av kunskaper och erfarenheter gör att han eller hon kan belysa elevernas rumsliga upptäckter 
ur andra perspektiv” (Olivestam, 2006:59). Litteraturen har tagit upp rummet som en del när den 
behandlar den verklighetsanknutna undervisningen och den är en av flera exempel på delar som, 
beroende på hur den behandlas, möjliggör verklighetsanknytning.

Interaktiva metoder är ett exempel på metoder där verklighetsanknytning syns tydligare. Denna 
metod har en tyngdpunkt på lärare och elevers möten kring ett innehåll. Här handlar om att läraren 
ska försöka stimulera elevers kommunikation, aktivitet och tänkande kring det innehåll som finns i 
undervisningen. ”Olika individer har varierade kunskaper inom ett område. Genom att ta del av 
andras kunskaper öppnas individens möjligheter till lärande, Tillsammans blir vi klokare än var och 
en för sig” (Lindström, Pennlert, 2009:60). Detta har uttryckts enligt Vygotskiljs teorier. Han 
menade att lärande bland annat kan uppstå genom att människor använder sig av delar av samhällets 
kollektiva- och sina egna erfarenheter som de tillgodogjort sig.  Det är vidare genom interaktionen 
med andra som barn exponeras för och tillgodogör sig de olika sätten att tänka och agera som 
fungerar i samhället (Forsell, 2005). Exempel på metoder som faller under kategorin interaktiva 
metoder är enskilda samtal, gruppsamtal, samtal i ring, stimulerande frågor, inlärningsgrupper och 
temaarbeten. 
Att arbeta med en inlärningsgrupp innebär att gruppen från ett specifik stoff får 
bearbetningsuppgifter eller frågor som de löser gemensamt. Frågorna kan ligga på en fakta-, 
begrepps- och/eller värderingsnivå. Eleverna får under momenten möjligheter och tillfällen att:

 knyta samman förkunskaper med nytt stoff
 generalisera och formulera slutsatser
 granska och värdera stoffet kritiskt

Under tiden de löser uppgiften för “eleven egna reflektioner, kommentarer, slutsatser och frågor” 
(Lindström, Pennlert, 2009:63). Dessa går gruppen sedan igenom när de träffas igen.
På ett flertal ställen i litteraturen kan man finna exempel på hur läraren använder eleven närmiljö i 



undervisningen. Tiller (1999) tar upp ett exempel från en tredjeklass. Klassen arbetade med den ö 
de bodde på och skulle enligt ”uppgiften diskutera vad som hade lett till alla förändringar i 
bosättningsmönstret från år 1900 och till nutid” (Tiller, 1999:56). Eleverna prövade flera olika 
hypoteser och förkastades även flera av dem.  Frågan vad varför människorna flyttat in till tätorten 
från utsidan av ön. Efter ett tag kom en elev på att troligen hade med motorer att göra. Han gjorde 
kopplingen att de inte hade motorer då även om vi har dem nu. Lärare uppmuntrade då eleverna att 
arbeta vidare med hypotesen. Eleverna fick då undersöka när motorerna kom och om det hade 
någon koppling till hur människorna bosatte sig. Här fick eleverna uppleva att de bästa källorna de 
hade i detta fall var sina mor- och farföräldrar (Tiller, 1995). Även andra exempel såsom eleverna 
intressen, föräldrarnas arbeten och så vidare tas upp av Tiller och i övrigt litteratur. I dessa exempel 
kan man tydligt se spår av Dewey Learning by doing- teori.

Genom att utgå ifrån vad som är bekant för eleven och dennes egen hemmiljö menar Olivestam 
(2006) att man kan stimulera elever till en djupare förståelse inom religionsämnet. I ett sånt 
arbetssätt finns ”vissa givna mått, viss utsträckning i bredd, längd och djup samt en viss inredning. 
Den första frågan att besvara är: Varför just detta rum och denna inredning?” (Olivestam, 2006:58). 
Här ska eleverna får använde tre verktyg: iakttagelse, initiativ och fråga.  Detta kan sedan användas 
för att söka upp, för eleven, mer obekanta rum. Här kan de får se olika dimensionsrum utöver att ha 
fått läsa om dem. Exempel på detta är Kants Tid- och rum dimensioner (se avsnitt 6.1.).

6.1.3 Varför verklighetsanknytning är viktigt

Tiller Olivestam Lindström & 
Pennlert

Dewey Vygotskilj
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Reflektion 
över verklighet
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Elever har 
olika 
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I skolans uppdrag (Lgr11, 2011) tas det upp att eleverna ska få möjligheter att utgå från såväl sig 
själva som omgivning och världen. De ska kunna jämföra och se samband mellan sin egen 
verklighet och vardag med andra människors verklighet och vardag. Tiller (1995) tar upp tidigare 
läroplaner som även de tar upp tydliga exempel där den verklighetsanknutna undervisningen är till 
stor hjälp för läraren. Bland annat skriver han att undervisning ” och lärande skall dessutom 
bedrivas i demokratiska former och förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i arbetslivet” (Tiller, 
1995:42). Speciellt viktigt blir verklighetsanknytningen då Tiller menar att det finns en praxis som 
blir värre och som är motsträvig angående vad läroplanen säger, ju högre årskurs man har. Denna 
praxis utgår mycket ifrån att lära är en stor plåga och att det är tråkigt vilket det måste vara eftersom 
livet utanför skolan även det är tråkigt ibland.  Enligt denna praxis är det den som sköter sig bäst 
och lyssnar på läraren som lär sig mest. Vidare är det läraren som får tala större delar av lektionerna 
varav den återstående tiden går till att eleverna ska svara rätt på de frågor läraren ställer. Sedan 
kommer man till livet utanför skolan där man bland annat ska stå i kö utan att klaga (Tiller 1995). 
Tiller är mycket kritiskt emot denna praxis och tar vidare upp hur han tror att man kan spränga 
dessa uppfattningar: ”Om vi lever ett långt barn- och ungdomsliv i trygghet, ges tillit och får vara 
kreativa, blir vi kanske lite tryggare också som vuxna, vågar ta i andra i ett konstruktivt samarbete” 



(Tiller, 1995:43).  Olivestam (2006) tar upp ett neurovetenskapligt perspektiv där lärandets och det 
emotionella sambandet samt motion och lärande är utgångspunkter för studierna. Enligt denna ökar 
motivationen för lärande när personen ”blir emotionellt berörd av eller får utföra de riter eller 
kroppsrörelser som är förknippade med de religionsfenomen som ska studeras” (Olivestam, 
2006:46-47) För att skapa riktiga didaktiska möten menar Tiller att eleven som resurs är viktig. Att 
livserfarenheter möter fastställda innehåll på ett godtagbart sätt är idealet (Tiller, 1995). Därför är 
det, med utgångspunkt från Vygotskiljs teorier, viktigt att eleverna tillsammans med sin lärare 
skapar en grupp där förståelse för religionerna söks genom iakttagelser, erfarenheter och 
upplevelser (Olivestam, 2006).  Eleven måste dock själv integrera och arrangera mötet på ett 
meningsfullt och aktivt sätt. Detta menar Tiller att de passiva och underkuvade elever inte klarar.   

Ytterligare ett skäl till varför verklighetsanknytningen är viktig i undervisningen är elevers olika 
utgångspunkter och erfarenheter. Deras olikheter i förutsättningar, bakgrund och erfarenheter skapar 
såväl möjligheter som svårigheter i undervisningen.  Eleverna ska få de såväl de mindre som de 
stora sammanhangen, vilket gör att närsamhället såväl som teori och det globala blir viktiga resurser 
i undervisningen (Lindström, Pennlert, 2009).

Då läraren ska bedöma sina elever kan faktorer inom verklighetsanknuten undervisning som 
erfarenhet och förkunskaper påverka målet med undervisningen. Läraren måste tänka ”igenom vilka 
konkreta kunskaper som undervisningen ska leda till” (Lindström, Pennlert, 2009:51) vilket även 
Dewey påpekar.

6.2. Lärarnas perspektiv
Den lilla enkätundersökning som gjordes från början ger några få lärares åsikter och erfarenheter 
kring verklighetsanknytning. Viktigt att veta här är att detta är individuella åsikter och erfarenheter 
som inte stöds vetenskapligt av forskning. Mitt tidigare resultat här däremot kommit fram till 
liknande resultat.

6.2.1. Vad
När det kommer till vad verklighetsanknytning är, ansåg samtliga deltagare utgångspunkten från 
elevens vardag och en förankring i verkligheten vara verklighetsanknytning. En lärare tog även upp 
att uppdaterad undervisning är verklighetsanknuten. Att ha matematikuppgifter som behandlar 
femtioöringar för dagens elever inte verklighetsanknuten då dessa inte används längre. Det räcker 
vidare inte bara med att läsa om val i skolan, för att verklighetsanknyta detta kan det t.ex. krävas ett 
skolval eller liknande i skolan. Genom att göra så får eleverna själva genomgå hela processen så 
som det skulle ha gått till i verkligheten.

6.2.2. Hur
Lärarna verklighetsknyter sin undervisning på flera sätt men enlig enkäten är det främst genom att 
använda sig av elevernas vardagsliv och läromedel som verklighetsaknyter innehåll och uppgifter. 
Men de använder sig även av bloggar, studiebesök, exkursioner, osv. Ett flertal av lärarna tar även 
upp internet som en tillgång för att verklighetsanknyta sin undervisning. De ger bland annat svt.se, 
youtube och Google som exempel.

Flera lärare har undersökt närsamhällets historia eller byggt en modell på hemorten som förändrats 
under undervisningens gång. Exkursioner till historiska platser anges även det som exempel för att 
låta eleverna får en annan erfarenhet kring ämnet som inte bara utgår från litteratur. 



6.2.3. Varför
Samtliga tillfrågade lärare anser verklighetsanknuten undervisning vara viktigt, men flera av dem 
har fått prioritera annorlunda på grund av tid och att det kräver för mycket arbete. Vissa att de 
tillfrågade tar även upp vikten av att eleverna får se verkligheten som råder utanför skolorna 
eftersom man inte lär sig för lärandets skull. De anser vidare att elevernas möjligheter till att koppla 
ihop kunskaper till helheter ökar istället för att bli lösa kunskapsfragment. En lärare menar att 
verklighetsanknytningen är en självklar förutsättning för undervisning och att en jämförelse mellan 
historia och nutid måste kunna göras, annars har läraren inte förstått sitt läraruppdrag. 

6.3. Resultats sammanfattning
Verklighetsanknytningens innebörd i skolan innebär enligt samtlig litteratur och lärare, bland annat 
att elevers tidigare och egna erfarenheter får möta teorin i skolan. Det kan även innebära att läraren 
använder närmiljön och vardagsmiljön i undervisningen. Det då undervisningen då kopplas till 
elevernas verklighet. Såväl Dewey som Vygotskilj talar om vikten av elevernas egna erfarenheter, 
även om Vygotskilj poängterar att det är bra med vissa tidigare erfarenheter men inte för mycket 
inför vissa moment.

I litteraturen tas det främst upp tre punkter om som berör hur man kan verklighetsanknyta sin 
undervisning. Dessa är att elever lär sig genom varandra och varandras upplevelse, sin närmiljö och 
sina egna erfarenheter. Dessa punkter är en stor del i verklighetsanknytningen enligt litteraturen. 
Olivestam (2006) tar vidare upp att även lärarens kunskaper och erfarenheter är viktiga då dessa för 
att lärare kan belysa elevernas rumsliga upplevelser ur andra perspektiv. Det tas även upp 
interaktiva medel som ett sätt att verklighetsanknyta undervisningen, genom att försöka stimulera 
elevers kommunikation, aktivitet och tänkande kring undervisningens innehåll. 
Inlärningsgrupper är ett exempel på en interaktiv metod. Då får eleven först knyta samman 
förkunskaper med nytt stoff, sen generalisera och formulera slutsatser och avsluta med att granska 
och värdera stoffet kritiskt, 

I skolans uppdrag (Lgr11) tas det upp att eleverna ska få möjligheter att utgå från såväl sig själva 
som omgivning och världen. De ska kunna jämföra och se samband mellan sin egen verklighet och 
vardag med andra människors verklighet och vardag. Tiller (1995) ger vidare exempel på tidigare 
läroplaner där det finns tydliga verklighetsanknutna exempel som underlättar i undervisningen för 
läraren.  Olivestam (2006), menar vidare att motivationen för lärande ökar när personen blir 
emotionellt berörd eller får göra de riter eller rörelser som är förknippat med det som studeras. 
Eleverna ska få de såväl de mindre som de stora sammanhangen, vilket gör att närsamhället såväl 
som teori och det globala blir viktiga resurser i undervisningen (Lindström, Pennlert, 2009).

Lärarna hade i enkätundersökningen liknande åsikter. De främsta sätt lärarna anknyter sin 
undervisning är främst genom att använda sig av elevernas vardagsliv och läromedel som 
verklighetsaknyter innehåll och uppgifter. De använder sig även av andra medel som studiebesök 
och bloggar. Exkursioner till historiska platser gavs som exempel för att låta eleverna får en annan 
erfarenhet kring ämnet som då inte bara utgår från litteratur. De tar även upp vikten av att eleverna 
får se verkligheten som råder utanför skolorna eftersom man inte lär sig för lärandets skull. De 
anser vidare att elevernas möjligheter till att koppla ihop kunskaper till helheter ökar istället för att 
bli lösa kunskapsfragment med hjälp av verklighetsanknytning.  



7. Analys och diskussion
Här kommer jag att analysera resultatet, arbetets upplägg, genomförandet, hur jag följt de 
forskningsetiska principerna och hur den forskningstradition jag valt att följa fungerat för detta 
arbete. Jag har även utgått från min rågeställning som var:

• Vad har verklighetsanknytningen inom So-ämnena för innebörd och betydelse i skolan?
• Varför är verklighetsanknytning viktigt inom So-ämnena?
• Hur kan man använda sig av verklighetsanknytning i undervisningen på ett givande sätt?

7.1. Resultatanalys
Då resultatet är så omfattande har jag valt att inleda med att analysera detta. Detta arbete inleddes 
med en enkät som undersökning. På grund av bristande deltagande fick jag istället göra en kvalitativ 
innehållsanalys av litteratur kring ämnet. Jag har kunnat dra paralleller mellan litteratur och den 
tidigare undersökningen. Oftast har jag även kunnat finna en tydlig koppling till Vygotskilj och/eller 
Dewey i litteraturen. När man söker litteratur inom området verklighetsanknytning, finner man 
främst litteratur som behandlar ämnet inom matematik- eller svenskämnet. När man går in på de 
specifika So-ämnena blev det enklare att finna litteratur inom till exempel historia och religion.

Verklighetsanknytningens innebörd
I min genomgång av såväl tidigare forskning och min kontakt med lärare i verksamhet, har det visat 
sig att min syn på verklighetsanknytning stämmer överens med deras. När jag skriver innehar jag 
bland annat tolkningen att verklighetsanknytning innebär att läraren har utgångspunkten utifrån 
elevens behov och intresse i deras lärande. Lärande uppstår genom att bland annat ta del av och dela 
sina erfarenheter och kunskaper med andra människor.  Detta har även Vygotskilj och Dewey tagit 
upp (se Teoretiskt ramverk). Den litteratur jag främst gått igenom är Tiller, Olivestam och 
Lindström, Pennlert. 

Tiller (1999) tar bland annat upp elevens behov då han menar det innebär att veta vart eleverna 
kommer ifrån för att förstå sina elever. En elevs livssituation kan präglas av fiske och en annan 
elevs livssituation av datorer. Lindström och Pennlert tar även de upp elevernas förkunskaper. De 
menar vidare att det är intressant då  relationen mellan elever och undervisningens innehåll innebär 
att välja ett innehåll som eleverna ”ska öka sin förståelse och handlingsförmåga” inom (Lindström, 
Pennlert, 2009:11). Olivestam (2006) menar liknande att eleverna får en helt annan förståelse av 
t.ex. religionerna genom att vistas i autentiska miljöer. Till skillnad från den officiella religionen 
besvarar den folkliga religionen mer existensnära livsfrågor och andra frågor kring bland annat livet 
och döden, och vägleder (Olivestam, 2006). Den teoretiska religionen är inte samma som brukas. 

Samtliga forskare talar på olika sätt om att ta del av elevernas erfarenheter, behov och intressen som 
en del av verklighetsanknytningens innebörd.  Den verklighetsanknutna undervisningen skall vara 
knuten till verkligheten inte enbart teorin. Det kan handla om att ge eleverna omvärldsförståelse, 
kunskap i förhållande till verklighet, jämföra olika uppfattningar,. Vygotskilj (Forsell, 2005) tar 
däremot upp att det är bra med tidigare erfarenheter, men inte om eleven har för mycket tidigare 
erfarenheter inför momentet, då detta kan påverka hur eleven bemöter lärmomentet. Vidare handlar 
det även om att lägga undervisningen på en passande nivå för eleven så att under visningen inte blir 
abstrakt, enligt Vygotskilj. I arbetet med denna studie är det inte bara litteratur som tagit upp detta. 
De sex lärare som svarade på enkätundersökningen svarade som litteraturen. 



Hur man kan verklighetsanknyta sin undervisning
Min studie visar ett flertal olika utgångspunkter man kan ha för att verklighetsanknyta sin 
undervisning. Några exempel på dessa är lärande genom varandra, elevers närmiljö och 
erfarenheter. 

För att kunna verklighetsanknyta sin undervisning bör läraren ha kompetens samt en bred repertoar 
av metoder. Det är viktigt då läraren behöver kunna anpassa sig till situation och klass (Lindström, 
Pennlert, 2009). Genom att läraren själv har erfarenheter kan den även ge ett annat perspektiv på 
elevers erfarenheter (Olivestam, 2006). Vygotskilj (Forsell, 2005) stödjer att barn genom interaktion 
med andra barn exponeras för och tillgodogör sig olika sätt att tänka och agera i samhället. Exempel 
på interaktiva metoder som kan verklighetsanknyta undervisning är gruppsamtal, stimulerande 
frågor, temaarbeten och inlärningsgrupper. Det kan för eleverna innebära att knyta samman 
förkunskaper med stoff, generalisera och formulera slutsatser samt att granska och värdera stoffet 
kritiskt (Forsell, 2005). Litteraturen samt tillfrågade lärare tog samtliga upp exempel på hur de 
använt närmiljön för att befästa till exempel historiska kunskaper. Det kunde handla om att kunna 
diskutera anledningar till förändringar i bosättningsmönster (Tiller,1999). Deweys Learning by 
doing, stödjer detta genom att ta upp hur man kan verklighetsanknyta sin undervisning, genom 
praktisk undervisning

Vikten av verklighetsanknytning
Studier visar flera aspekter som gör verklighetsanknuten undervisning viktig. De tre mest 
förekommande punkterna är:

 Att livserfarenhet möter teori.
 Att man reflekterar över verkligheten.
 Att elever har olika utgångspunkter.

Såväl Tiller (1995) som Läroplanen (Lgr11, 2011) stödjer studien angående att skolan har som 
uppdrag att undervisning ska bedrivas under demokratiska former, eleverna ska få möjlighet att utgå 
från sig själva och sin omgivning samt att förbereda dem för ett aktivt deltagande i arbetslivet.

Samtlig litteratur visar att erfarenhet och förkunskaper vidare kan påverka undervisningens mål, 
vilket ytterligare stödjer verklighetsanknytningens vikt i undervisningen. I den reella skolan känner 
däremot tillfrågade lärare att de måste prioritera bort vissa bitar av den verklighetsanknutna 
undervisningen på grund av tid och arbetskravet som blir. Lärarna upplever att de inte har den tid 
och ibland material som krävs. Det framkommer däremot från studien att möjligheterna att koppla 
ihop kunskap och helhet ökar istället för att bli lösa kunskapsfragment. Om eleverna blir t.ex. 
emotionellt berörd eller får göra aktiviteter som rör momentet ökar motivationen att lära sig 
(Olivestam, 2006).



7.3. Diskussion
I diskussionen kommer jag främst att diskutera validiteten och reliabiliteten i arbetet, resultatet i 
förhållande till litteraturen, tankar inför den framtida professionen samt ge förslag för framtida 
forskning. Jag kommer att utgå från min analys av studien. Det jag skriver är inte det enda rätta då 
det finns många olika sätt att tolka uppsatsen, tänka och tycka kring ämnet.

7.3.1. Validitet och reabilitet
Här diskuterar jag hur och om studien uppfyller den vetenskapliga validitet och reabilitet som krävs.
Validitet är att man undersöker det relevanta i sammanhanget medan reabilitet innebär att man 
mäter på ett tillförlitligt sätt.

Studien skulle inledningsvis gjorts med en enkätundersökning. Bortfallet blev för högt och antalet 
deltagare blev för lågt för att skapa ett tillförlitligt underlag. Därför valde jag att göra en kvalitativ 
innehållsundersökning istället och ha deltagande lärare som en mindre del i arbetet. Jag poängterade 
tydligt att det var lärarnas åsikter, inte en stor undersökning som togs upp där. Under studiens gång 
visade det sig att min, deltagande lärares och litteraturens syn på verklighetsanknytning i stora delar 
stämde överens. Min syn på verklighetsanknytning var dock litet snävare än litteraturen. Jag hade 
ännu inte ”sett” eller upptäckt vilka andra delar som ingick och kunde ingå. Dessa delar kändes för 
mig logiska, men man kan ställa sig kritisk till hur långt man ska gå för att verklighetsanknyta 
undervisning. Jag jämförde genom hela studien litteratur, teoretiskt ramverk, deltagande lärare och 
min egen syn på ämnet.

7.3.2. Slutsatser och erfarenheter för min framtida profession
De slutsatser jag dragit av denna studie är att verklighetanknytning kan vara bra och i vissa fall 
behövas för att motivera elevernas vilja att lära. När jag varit ute på skolor har jag själv sett 
skillnaden på elever. Elever som arbetat med material som varit knutna till dem har verkat mer 
motiverade.

Det är oavsett om man använder sig av verklighetsanknuten undervisning, viktigt att se till elevens 
behov och erfarenheter. Detta blir däremot viktigare i en verklighetsanknuten undervisning då du 
som lärare måste se varje elev ordentligt. Du kan inte ha en lika generaliserad bild av din klass. 
Verklighetsanknytningen kräver mer av lärare i så väl engagemang som tid. Den kräver vidare en 
kompetens för att kunna genomföras på att bra sätt. Har du inte kunskaper i ämnet kan man inte 
vara säker på att det som lärs ut är korrekt. Det blir även svårare att finna alternativa vägar att lära 
ut momentet då man inte kan göra dessa saker själv.

Det finns många olika sätt att verklighetsanknyta undervisningen. Det går att använda såväl mer 
äldre platser som moderna forum. I en historieundervisning kan man till exempel ta eleverna till en 
historisk plats som finns tillgänglig. Om några elever är väldigt sociala men behöver öva sig i sitt 
skrivande kan man använda sig av till exempel internet. Där finns såväl Communitys, bloggar och 
youtube, m.m.

Men varför är verklighetsanknytningen så viktigt då? Vissa moment i livet kräver att man bemöter 
dem på en praktisk nivå, inte bara teoretisk, för att de ska blir inlärda. En läkare kan till exempel 
aldrig lära sig operera med en hög prestation enbart genom litteratur, den behöver även den 
praktiska erfarenheten. Samma sak gäller bland annat med matlagning. Eleverna kan vidare tvingas 
reflektera över sin verklighet. Hur påverkar till exempel deras leverne, deras omgivning och världen 
i sig. Hur har historien påverkat omgivningen så som den ser ut idag? Vidare är det som är 



uppenbart för en elev inte alltid uppenbart för en annan elev. Det är inte alltid uppenbart för en 
person av en religion hur en annan religion fungera i praktiken.

7.3.3. Förslag till fortsatt forskning
Min studie är en början. Men för att få en ordentlig överblick för vad den verklighetsanknutna 
undervisningen kan göra för So-ämnena krävs det ytterligare studier. I dagens läge finns det mest 
studier om detta inom svensk- och engelskämnet. Det skulle för mig vara intressant att få se en 
djupare forskning och vikt och innebörden av verklighetsanknuten undervisning. När man söker 
efter en vetenskaplig definition måste man mer eller mindre tolka olika studier och forskning om 
begreppet själv. Det finns ingen självklar definition av begreppet.
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10. Bilaga

Verklighetsanknytning inom So-ämnena

Jag skriver ett examensarbete om verklighetsanknytning inom So-ämnena. I min undersökning 

kommer jag att utgå ifrån denna frågeställning som finns i mitt examensarbete:

• Varför är verklighetsanknytning viktigt inom So-ämnena och i vilken utsträckning?

• Kan man använda sig av verklighetsanknytning i undervisningen och på vilket sätt?

Undersökningens del i detta examensarbete kommer, om man ser till den pedagogiska figuren; vad, 

hur och varför, främst att fokusera på hur och varför. Den kommer att vara helt anonym. 

Anledningen till att jag vill ha vilken ort du arbetar på har ingenting med undersökningen att göra 

annat än att jag själv ska ha kontroll på att jag fått in enkäter.

Tack för att ni deltar!

Therese Nylander



Verklighetsanknytning inom So-ämnena

Jobbar med åk _____.Har jobbat i _____ år.Arbetsort:________________________

Har _____ hp i So-ämnena.

1. Vad är verklighetsanknytning i undervisningen för dig? Ringa in ditt svar.

Den är förankrad i verkligheten. Ja Nej

Den visar nyttan av ett ämne. Ja Nej

Den utgår ifrån elevens vardag Ja Nej

Teorin knuten till praktik Ja Nej

Annat: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

2. Hur viktig anser du att verklighetsanknytning i undervisningen är? 
               Mycket oviktigt      Ganska oviktigt      Ganska viktigt     Mycket viktigt

   1        2             3               4

Motivera gärna ditt svar.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Hur viktig är verklighetsanknytning i undervisning av dessa ämnen?
            Mycket oviktigt        Ganska oviktigt          Ganska viktigt         Mycket viktigt

Geografi 1       2               3                    4

Historia. 1       2               3                    4

Religion. 1       2               3                    4

Samhällskunskap. 1       2               3                    4



4. Vilka risker anser du att det finns med verklighetsanknuten undervisning?
           Mycket stor risk   Ganska stor risk  Ganska liten risk   Mycket liten risk

Det blir för tidskrävande.                          1   2    3        4

Lärostoffet och verkligheten krockar.      1   2    3        4

Det blir för enkelt för eleverna.                1   2    3        4    

Det blir för svårt för eleverna.  1   2    3        4    

Det krävs mycket mer arbete.   1   2    3        4       

Det blir svårt att nå djupare kunskap.  1   2    3        4

Det blir svårt att nå en bredare kunskap.   1   2    3        4       

Det blir stökigare.    1   2    3        4     

Det blir för allvarligt.   1   2    3        4    

Lgr11 kan försummas   1   2    3        4      

Den kan bli dyr.   1   2    3        4      

Annat: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

5. I vilken utsträckning anser du att du verklighetsanknyter din undervisning?
                  Inte alls         Mycket sällan    Ganska sällan     Ganska ofta       Mycket ofta

        1        2     3     4 5

6. På vilka sätt verklighetsanknyter du din undervisning?  Ringa in ditt svar.

Genom läromedel som verklighetsanknyter innehållet och uppgifterna.  Ja Nej

Genom att använda mig av närmiljön, dess innehåll och historia.      Ja Nej

Genom att använda mig av elevernas vardagsliv.      Ja Nej

Genom att använda mig av elevernas personliga intressen.       Ja Nej

Genom att åka på studiebesök och/eller ha exkursioner.        Ja Nej

Genom att använda mig av tidningar.      Ja Nej

Genom att använda mig av bloggar     Ja Nej

Genom att se och arbeta med film       Ja Nej

Genom att använda mig av teater      Ja Nej

Genom att samarbeta med näringslivet    Ja Nej

Genom att använda mig av bilder      Ja Nej

Genom att använda mig av musik         Ja Nej

Annat:____________________________________________________________________



7. Kan du ge ett konkret exempel på hur du verklighetsanknyter din undervisning inom:

Geografi? _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Historia? __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Religion? __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Samhällskunskap? ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

8. Hur upplever du att eleverna genom verklighetsanknuten undervisning får: 
MinskadOförändrad Ganska ökad Mycket ökad           

Motivation?      1         2         3          4

Förståelse?      1         2         3          4

Delaktighet?      1         2         3          4

Intresse?      1         2         3          4

Förtrogenhet?         1         2         3          4

Inlärningsförmåga?      1         2         3          4

Annat:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

9. Hur anser du att Lgr11 behandlar verkligshetsanknytning i undervisningen?
               Inte alls      Mycket otydligt       Ganska otydligt      Ganska tydligt       Mycket tydligt

         1            2          3      4 5

Ge gärna ett exempel: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________



10. Har du något mer du vill säga om verklighetsanknytning inom So-ämnena som inte redan 

tagits upp kan du skriva det här:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Tack för din medverkan!
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