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Sammandrag 
 

Undersökningens syfte är att ta reda på elevers uppfattning om kunskap inom geografi, 

historia, samhällskunskap och religion. Även elevernas uppfattning om undervisningen i 

SO kommer att undersökas. Jag har gjort en mindre undersökning hur eleverna blir 

undervisade idag och hur de eventuellt önskade att undervisningen bedrevs istället. 

Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. Det är tolv elever i 

årskurs 5 som deltagit i undersökningen. Religion är ett ämne som eleverna uppfattar som 

svårt och tråkigt och det ämne som majoriteten av eleverna anser sig ha minst kunskap i. 

Uppfattningarna skiljer sig en del mellan eleverna, men det finns också gemensamma 

åsikter som framkommit. Undersökningen visar att eleverna upplever det svårt att fokusera 

och ta till sig textens innehåll då de läser ur en bok eller ett förtryckt blad. Eleverna 

beskriver olika sätt när de svarar på frågan hur de lär sig. Eleverna beskriver 

undervisningen idag som varierande, men de önskar mer valfrihet och mer utav gestaltande 

arbetssätt. Glädjande nog visar resultatet av undersökningen att majoriteten av eleverna är 

nöjda med undervisningen som bedrivs idag 

 

Nyckelord: Kunskap, inlärning, motivation, metodik, SO, Lgr-11 

 

 



 
 
 

Abstract 

The aim of this study is to investigate student’s perception of their knowledge of 

geography, history, social studies and religion and to explore the students’ perceptions and 

opinions on social studies education in schools. I have examined how students are taught 

today and how they might wish to be taught instead. The survey was conducted through 

qualitative interviews in focus groups. Twelve students in grade five participated in the 

survey. Religion is a subject that students perceives as difficult and boring and the subject 

that the majority of students feel that they have at least knowledge in. The opinions are 

somewhat different between the students, but some common opinions are expressed. The 

survey shows that students find it difficult to focus and grasp content of the text as they 

read from a book or a pre-printed sheet. As students respond to how they learn is the 

concept of variation a word that returns. Students describe teaching today as varied, but 

they want more choices and more creative work. Gladly, the result of the survey is that the 

majority of students are satisfied with teaching as currently conducted. Many of the 

Students have difficulty understand what the word social studies. 

Keywords: Knowledge, learning, motivation, methodology, SE, Lgr- 11 
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1. Inledning 

I läroplanen så finns tydliga syften till varför eleverna ska vara förtrogna med och ha 

skaffat kunskap inom geografi, samhällskunskap, historia och religion. Det är dessa ämnen 

undersökningen fokuserar på. Skolutvecklingen förändras genom tiderna och elevernas roll 

idag är att ta ett större ansvar för sitt lärande. I den nya läroplanen, Lgr -11, på sidan 8 lyfts 

elevernas inflytande fram som en del av skolans demokratiuppdrag. Under rättigheter och 

skyldigheter står det: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhället. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen 

och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 

förmåga att utöva inflytande och ansvar (Lgr -11). 

För att eleven ska kunna ta del av dessa rättigheter och skyldigheter måste skolan och 

lärarna göra ämnena begripliga för eleverna. Eleverna måste förstå att skolarbetet är 

betydelsefullt både för dem samt för samhället. Genom att delta i planeringen av sitt arbete 

kan eleven successivt ta ett ökat ansvar för sitt lärande i grundskolan. Detta sätt att tänka 

kan leda till att eleven får ett mer aktivt deltagande i sitt skolarbete. Skolan har gått ifrån en 

läraraktiv roll till elevaktivt arbete, läraren får en mer handledande roll. De senaste årens 

skoldebatt har gällt grundskolans kvalitetsproblem. Statistiken visar 2002/03, att andelen 

elever i ett eller flera ämnen inte nådde betyget godkänt ökar. Siffrorna visar från 25 

procent och i vissa kommuner upp till 45 procent. Detta kvarstår ännu som skolans största 

problem. Skolverket pekar på att undervisningarna som bedrivs idag är allt för lite 

lärarledda (Richardsson, 2010:186).  

Det har skett stora förändringar av skolans arbetssätt i ett längre perspektiv. Från moralisk, 

religiös fostran med kristendomen som centralt ämne till kraven att fostra eleverna till att 

bli självständiga med stor valfrihet i skolan. Disciplinen, eller snarare tukten sågs fram till 

början av 1900-talet som ett medel och mål och under 1950-60 talen var skolan mer 

traditionell, då alla elever fick samma uppgifter och läraren skulle förmedla kunskapen till 
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eleverna. Om eleven ställde frågan om ett land skulle läraren berätta om det. Idag så får 

eleverna svaret av läraren, att söka själv (Richardsson, 1992:118). 

Ett uppdrag som skolan haft länge är att ge eleverna förberedelser för att kunna leva i vårt 

framtida samhälle. Skolan ska överföra kulturarv, språk, traditioner från generation till 

generation. Genom att samhället förändras, förändras även innehållet i skolans uppdrag då 

det krävs andra kunskaper idag till skillnad mot förr för att leva och verka i vårt nuvarande 

samhälle (Skolverket, 1996:6).   

I boken I en lärande gemenskap skriver Ekholm om hur människan lär livet ut. Ekholm 

menar att lärandet sker som en spiral. Först ska man ha en föreställning om hur man kan 

förhålla sig till omgivningen och sedan undersöka det genom praktisk handling för att se 

om det stämmer. Genom information kan man behöva ändra sin föreställning om hur 

omvärlden fungerar för att sedan prova på nytt. Skolor finns för att människor ska kunna 

lära sig de många kunskaper och värderingar som samhället bygger på. Målet är att 

eleverna i dessa skolor skall kunna förklara orsak och verkan i såväl samhälle och natur, 

som i den egna livssituationen och relationer mellan människor i omgivningen. För att 

eleverna ska skapa fungerande tankar och känslor menar Ekholm att de behöver bygga upp 

kunskap som har flera dimensioner. Eleverna behöver ha vetskap om hur människor har 

agerat tidigare och vad det har byggts upp för förklaringar och förståelse hur världen 

fungerar (Persson, 2004:24f). 

1.1 Bakgrund 

Jag har valt att göra ett examensarbete som handlar om elevers uppfattning kring kunskap, 

åsikter, metoder, motivation kopplat till SO-ämnena.  Det är intressant att göra en 

undersökning där eleverna i fokusgrupper får diskutera sin egen upplevelse om vad de 

uppfattar att de lärt sig och varför de tror att de behöver sin kunskap. Det är också 

intressant att undersöka hur eleverna lärt sig och hur de skulle vilja arbeta om de fick 

bestämma. När anser eleverna att de lär sig bäst?  Jag har själv erfarenhet från min skoltid 

där den traditionella undervisningen blev väldigt tråkig och enformig och till slut orkade 

jag inte ta in den kunskap jag behövde. Jag var omotiverad och tyckte att flera av 

skolämnena var onödiga. Det var aldrig någon lärare eller vuxen vad jag minns i skolan 

som frågade mig vad jag tyckte om undervisningen. Hur hade jag kunnat lära mig bäst? 
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Hade det varit mer motiverande om undervisningen bedrivits på ett annat sätt? I den nya 

läroplanen på sidan 13, så står det att skolan ska bidra till elevernas lust att lära och 

undervisningen ska förbereda eleverna till att delta i samhället (Skolverket, 2011:13). 

1.1.1 Yt- och djupinlärning 

Det finns två lärstilar som forskningen visar att elever kan anta. Dessa två är ytinriktad 

inlärning och djupinriktad inlärning. Ytinriktad inlärning betyder att eleven lär sig det nya 

detaljerat och sakligt för att sedan kunna återberätta det exakt som det var. Dahlgren 

(1996) visar i sin forskning att elever kan slutföra sina studier med godkända betyg utan att 

ha förstått grunderna. En studie gjord av Gibbs visar att eleverna använde sig av en 

djupinriktad inlärningsstil i början av studierna, men övergick senare i utbildningen till en 

ytinriktad inlärningsstil. När undervisningen består av en stor mängd kursmaterial, 

lektionstiden är bunden och brist på valmöjligheter till att lägga upp sitt arbete i form av 

redovisningar är risken stor menar Gibbs att eleverna använder en ytinriktad inlärningstil 

som medför att kunskapen snart kommer glömmas bort. Djupinriktad inlärningsstil betyder 

att eleverna själva söker efter samband av det nya de lärt sig och kopplar det till 

erfarenhetsplanet och med det verkliga livet. Denna typ av inlärning bygger på elevens 

egen aktivitet och tankeverksamhet. I en djupinriktad inlärningsstil måste eleven lära sig 

att omstrukturera de tidigare tankarna och tillföra det nya. Det medför en förståelse som 

eleven minns över tid. Gibbs menar att elever måste känna en inre motivation för att kunna 

ta tillvara på en djupinriktad inlärningsstil och att eleven behöver inse att kunskapen är ett 

behov och inte ett måste. Han menar också att eleven måste känna ett intresse för ämnet 

och delta i undervisningsmålen och arbetsmetoderna (Hedin & Svensson, 1997:22-ff). 

1.1.2 Varför och hur lär vi oss visar forskning  

Forskning som gjorts sedan 1970-talet visar att svaren mellan människor varierar när man 

frågat om de kan beskriva vad inlärning betyder. Den säger att om vi ska förstå hur vår 

omvärld fungerar så måste vi tänka igenom varför vi lärt oss, men också hur vi har lärt oss 

det. Det resultatet visat är att människorna vanligast svarat att man ska komma ihåg 

någonting man läst eller hört. Det vi tidigare har lärt oss ska vi använda oss av resten av 

livet (Marton & Dahlgren m.fl. 1996:9-f). 
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Pramling(1985) beskriver att barn lär sig via upplevelser, genom att göra, veta och 

slutligen förstå vad de gjort. På så sätt befästs kunskapen djupare än om en lärare 

tillhandahåller lärdomen verbalt. Detta beror på att den verbala lärdomen lärs ut efter den 

vuxnas sätt att tänka. Något som kan bli väldigt abstrakt för ett barn. Barnet behöver inte 

nödvändigtvis ha samma självklara uppfattning om saker och ting som vi vuxna (Overberg 

& Österberg, 1985:17). 

Dahlgren(1996) har genom sin forskning visat att eleverna har olika förutsättningar att lära 

sig innehållet av undervisningen. Det som läraren undervisar om och det eleverna läser i 

sina läroböcker uppfattas på olika sätt av eleverna (Marton & Dahlgren m.fl. 1996:158). 

Likaså beskrivs L-O Dahlgrens studie, av Säljö (2000) som visar att vad man lärt sig 

uppfattas olika även om samma material har använts. Säljö (2000) beskriver också om 

Svensson som visar ett resultat på att det är inte hur mycket man lär sig varje dag, utan hur 

man uppfattar undervisningens innehåll som är det viktiga. Detta beror på hur fackorden 

tolkas (Säljö, 2000:51). 

1.1.3 Hur kan man lära sig enligt forskare  

Dewey menar att en lärare är både en arkitekt och byggare eftersom lärare planerar och 

genomför lektioner. Teorierna som Dewey står fast vid är att det är nödvändigt att återföra 

lärostoffet till den verklighet som eleverna har erfarenhet av, för att de ska tillgodogöra sig 

undervisningens innehåll. Dewey menar en lärares skicklighet består i att förverkliga en 

skapande idé av de vetenskapliga fakta som redan finns och undervisa det till eleverna. 

Dewey förespråkar en teori av ” know how” eller ”learning by doing” som innebär att 

eleverna är aktiva i förhållandet till sin omvärld. Om lärare använder lämpliga redskap eller 

annat material som eleverna kan laborera med och att lärarna hjälper eleverna till att 

använda redskapen på rätt sätt och organiserar arbetet så skaffar sig eleverna en djupare 

förståelse (Runebou, 2010:75-ff). Likaså säger Vygotskij, menar Lindqvist (1999) då han 

hävdar att eleverna måste få testa sig fram genom att prova olika experiment. Vygotskij och 

Dewey har liknande teorier om att det ska finnas ett samband mellan skolan och det verkliga 

livet. Dessa forskares centrala tankar är att eleverna måste ha ett intresse för att lära sig och 

de anser att lek och arbete hör ihop då leken är naturlig för barn (Bronäs & (Lindqvist, 

1999:77). 
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Lave menar att kunskapen skaffar man sig om man praktiskt deltar i ”situationen”. Hon 

hävdar att kunskap är något man lär sig genom att aktivt delta i verksamheter. Sin teori har 

Lave bildat genom att genom observationer märkt att lärlingar på en skräddarverkstad lärde 

sig beräkna tygernas mått med avancerade räknekunskaper. Laves teori säger oss att 

kunskap inte kan förmedlas på ett annat sätt än genom socialt sammanhang 

(www.pedag.umu.se.111122 kl 22.30). 

Flera forskare har diskuterat ett projekt som gjordes av museet i Jämtland 2003. Projektet 

gick ut på att barn och elever fick delta i en tidsresa i en historisk miljö. Borgström(2003) 

menar att barn lär sig genom praktiskt handlande och anser också att nyckeln till kunskap 

är att barnen själva får göra, höra, röra och då har leken, fantasin och inlevelse betydelse. 

Projektet heter Tidsresan: lek och fantasi som pedagogisk metod. För att barn ska kunna 

reflektera över det de är med om, och kunna koppla ämnet till nutid måste den som leder 

arbetet problematisera och stimulera barnen till att förstå. Enligt Skolverket, kring elevers 

resultat vid individuella arbeten visar det att arbetet blir förskjutet från läraren till eleven 

och att eleverna blir mindre engagerade i skolarbetet och de når ett sämre resultat 

(Skolverket, 2010: 161-f, 164).  

1.1.4 Forskning om historieämnet 

Flera forskningsstudier - som Youth and History (1997) och Svingby (1995) visar resultat 

av att historieundervisningen begränsas till dåtidstudier och att dessa i stort sett såg 

likadana ut oavsett vilka barn eller ungdomar som är involverade i studierna. Andra 

forskare som Boe och Hauge(1984) har genom sina studier fått ett resultat av att elever i 

årskurs 4- 9 anser att det nära och kända inom historia intresserar dem mest. Andra, menar 

författaren, kopplar samman det med ett specifikt ämnesinnehåll som varför man ska 

studera Gustav Vasa och den tid han levde i. Hartsmar(2001) menar att innehållet i ämnet 

historia valts av oss lärare med tanke på elevernas ”mognadsbegrepp”.  Förståelsen hos 

eleverna om varför saker och ting skedde och varför människor tänkt olika i världen 

omkring dem kan bli bristfällig och istället används faktakunskaper, som årtal, föremål och 

personer (Skolverket, 2010:132-ff). 

http://www.pedag.umu.se.111122/
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1.1.5 Forskning om SO-ämnena 

I en tidigare undersökning gjord av skolverket 2003, undersöks elevers syn på vilka 

kunskapsområden inom SO-ämnena de anser är de intressanta och viktigast att ha kunskap 

om. Undersökningen gjordes med 10 000 elever i 197 skolor i Sverige. Eleverna besvarade 

frågor om undervisningen och när de ansåg lära sig bra. Inom historia fick eleverna 

besvara frågor som skulle visa vilket historiemedvetenhet de hade. Inom samhällskunskap 

besvarades frågor om demokrati, globala frågor och ekonomi. I religion så var det etik och 

moralfrågor eleverna skulle svara på och eftersom hållbar utveckling är aktuellt fick 

eleverna besvara frågor gällande det i geografi. När frågan om SO-intresset av eleverna 

hade utvärderats visade resultatet att tre av fyra elever är intresserade av ämnena. Cirka 80 

procent av eleverna anser att det är viktigt att ha bra SO-kunskaper. Resultatet visade också 

att det var samhällskunskap som ansågs viktigast att ha kunskap i. Det roligaste och mest 

intressanta av ämnena tyckte eleverna var historia och efter det samhällskunskap. Geografi 

och religion var de ämnen, i denna ordning, som hade en låg plats då det gällde intresse 

och rolighetsgrad (Skolverket, 2003:19). 

Enligt denna undersökning så visar resultatet att 69 procent av eleverna lär sig bäst när de 

är intresserade av det de jobbar med. På andra plats med 53 procent lärde eleverna sig bäst 

då de fick välja vad de ville jobba med. På tredje plats visade resultatet att det var när 

läraren förklarar och berättar. Dock visar undersökningen att det vanligaste 

undervisningssättet är att läraren pratar och eleverna lyssnar (Skolverket, 2003:25,31).  

Då elevernas svar sammanställts var det cirka 70 % av eleverna som ansåg att de fått 

mycket undervisning om ”demokrati” och ”vad som gör att samhället förändras”, 

”människors liv förr och nu” samt hur ”människor har det i olika delar av världen”. 

Elevernas svar, 77 procent, tyder på att ”tro och olika religioner” är det som 

undervisningen inom SO handlat mest om inom religion (Skolverket, 2003:47).  
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1.1.6  Begreppsutveckling enligt Vygotskijs teori 

Arevik och Hartzell (2009) beskriver Vygotskijs teorier angående elevers utveckling när 

det handlar om begreppsförståelse.  Begreppsbildning är inget som man lär på kort tid. Det 

är en lång process som är beroende av den konkreta verkligheten. Det svåra är menar 

Vygotskij, att förklara begrepp som är abstrakta. Vygotskij säger att det är här skolan 

befinner sig. Mellan en konkret värld och en abstrakt värld som människor skapat- för att 

få en förståelse hur den konkreta verkligheten fungerar. Vygotskij beskriver två olika 

begrepp, spontana begrepp och vetenskapliga begrepp. Det första barn lär sig är de 

spontana begreppen, som exempelvis kan var regn och kyla. Det är begrepp som påtagligt 

visar sig för oss i verkligheten. Vidare så beskrivs det vetenskapliga begreppet som 

människans försök att förstå verkligheten genom att tillgodogöra sig förståelsen i språket. 

Exempel på ett vetenskapligt begrepp är klimat. Det är ett begrepp med en högre 

abstraktionsnivå, menar Vygotskij. Det är svårt för elever att förstå abstrakta begrepp och 

det kan medföra att de inlärda spontana begreppen inte räcker till för att få en verklig 

förståelse. Enligt Vygotskiljs teori bör man som lärare undervisa de vetenskapliga 

begreppen till att nå en större konkretetion. De spontana begreppen, som exempelvis regn 

och kyla bör undervisas så att eleverna uppfattar det mer påtagligt. Teorin belyser ett sätt 

att undervisa de vetenskapliga begreppen genom att koncentrera sig på hur de kommit till. 

Lärare har till uppgift att hjälpa eleverna genom att förklara, rätta och ställa frågor om de 

vetenskapliga begreppen. De spontana begreppen har eleverna med sig i livssituationen 

och konkreta erfarenheter och är svåra att överge menar Vygotskyij (Arevik & Hartzell, 

2009:175-ff). 
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1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att med flertalet intervjuer i fokusgrupper undersöka hur elever i 

åk 5 uppfattar kunskap, metoder och motivation kopplat till SO-ämnena. 

Vad uppfattar eleverna att de har för kunskap i SO-ämnena och hur kontra varför lär de 

sig? Jag vill också undersöka när eleverna anses lära sig bäst och hur skulle de möjligen 

helst vilja arbeta om de fick välja. Syftet är också att undersöka om eleverna är nöjda med 

den undervisningen de får idag eller hur skulle de vilja att undervisningen bedrevs istället? 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar eleverna i årskurs fem sina kunskaper i SO-ämnena?  

2. Hur uppfattar eleverna SO-undervisningen? 

3. Hur anser eleverna att de motiveras till att lära i SO? 
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2. Metod 

Jag har valt att göra en undersökning gällande elever i årskurs 5 och deras uppfattning om 

kunskap, motivation och undervisningen inom SO- ämnena. För att kunna få en djupare 

analys av elevernas uppfattningar valde jag att använda fokusgrupper som metod. Jag 

begränsade grupperna till max fyra stycken elever/grupp då jag ville minimera riskerna att 

det blir för rörigt eller att det skulle kunna bli jobbigt för eleverna då det var många som 

lyssnade. Jag valde att använda kvalitativa intervjuer då de enligt syftar till att ge så 

uttömmande svar som möjligt(Johansson & Svedner, 2010:35). Frågorna var förbestämda 

av mig och de mynnade ut i diskussioner i grupperna (se bilaga1). För att kunna analysera 

deras svar spelades intervjuerna in på en diktafon och transkriberades. Eleverna fick 

samma frågor och intervjuerna och analysen har behandlas på samma sätt. Jag anser att 

reliabiliteten är tillförlitlig. Validiteten i arbetet kan jag tveka på då det skulle kunna varit 

så att eleverna påverkats av varandras svar och resultatet inte ger en sann bild (Johansson, 

Svedner, 2010:97). 

 2.1 Vad innebär en fokusgruppsintervju? 

I ett tidigare skrivet forskningsarbete av Eva Yttermyr beskriver författaren begreppet 

fokusgrupp. Yttermyr har använt sig av författaren Wibeck (2000) som beskriver en 

fokusgrupp som en mindre grupp med människor som samtalar kring ett bestämt ämne. 

Wibeck menar att det är en effektiv metod då det handlar om att få vetskap om människors 

attityder, tankar, känslor, värderingar och motivation. Ämnet som ska diskuteras kan vara 

känsligt för någon i gruppen och att fokusgrupper bygger på att personerna ska kunna 

diskutera utifrån sina egna uppfattningar om ämnet. Wibeck skriver också att denna metod 

ger en djupare förståelse för undersökaren och ger en förståelse för människors 

bakomliggande tankar och erfarenheter.(Wibeck, 2000:127).  

Fokusgruppsmetoden är bra då gruppens sammanfattade synpunkter är viktigare än varje 

persons egna tankar. Författaren menar att det är en bra metod då undersökningen syftar till 

att få veta attityder, känslor, idéer, värderingar inom ett bestämt ämne. (Denscombe, 

1998:21)  
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2.2 Urval 

Eleverna som ingick i fokusgrupper valdes ut av läraren. Ett urval som jag gjorde var att be 

läraren placera flickor och pojkar var för sig i grupperna. Anledningen till det var att 

jämföra om uppfattningen skiljde sig dem emellan. I två av grupperna blev eleverna 

placerade efter kön. Dock inte den tredje och det blev svårt att jämföra. De intervjuade 

eleverna kände inte mig sedan tidigare och jag var medveten om att det kunde vara både 

negativt och positivt. Det skulle kunna varit så att vissa elever tyckte det var jobbigt att 

säga vad de egentligen tyckte, medan vissa av eleverna menade tvärtom. Jag valde mellan 

enkätundersökning eller kvalitativ intervju men för att få en djupgående information av 

eleverna och att frågorna dessutom behövde en följdfråga ibland, som Johansson och 

Svedner (2010:34) beskriver, valde jag att använda en kvalitativ intervju.  

2.3 Genomförande 

Jag kontaktade en lärare i årskurs 5 på vald skola. Klassen består av 16 elever. I samråd 

med läraren bestämdes tid för genomförande av intervjuerna. Jag använde mig av 

kvalitativa intervjuer. Vi pratade om gruppernas storlek och mitt tillvägagångssätt. Vi kom 

fram till att fyra elever i varje grupp skulle vara lämpligt och att det skulle bli fyra grupper 

om alla var delaktiga. Varje grupp skulle då delta i intervju i 40 min. Längre än så var inte 

genomförbart på grund av andra lektioner som eleverna inte kunde missa. För att kunna 

genomföra denna undersökning har jag genom information via mail till föräldrarna 

informerat om vem jag är och vad min undersökning syftar till. Till föräldrarna har jag 

informerat om intervjuns tillvägagångssätt och att materialet jag får in från mina intervjuer 

kommer att behandlas konfidentiellt. Tydlig information om att inga namn kommer att 

skrivas i mitt examensarbete och att det inte heller förekommer några bilder. Via mitt mail 

bad jag om ett medgivande att få intervjua deras barn. Naturligtvis får eleven också välja 

om denne vill delta eller inte. Efter att medgivandena från föräldrarna kommit in så blev 

det tolv elever av sexton som skulle delta i min undersökning. 
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3. Resultat och analys  

Här presenteras resultatet från de tre fokusgrupperna utifrån varje fråga i en 

sammanfattande analys.  

3.1 Hur uppfattar du att du har lärt dig geografi, historia, religion, 

samhällskunskap?  

Ingen av de fyra eleverna i grupp 1 upplever att de har speciellt mycket kunskap i geografi 

eller religion av de fyra SO-ämnena. Begreppet samhällskunskap vet ingen av eleverna i 

grupp 1 eller 2 vad det innebär. Religion menar två av fyra elever i grupp 1, att de inte haft 

mer än i årskurs två eller tre och därför inte anser att de har någon större kunskap i 

religionskunskap. En elev i gruppen menar att de haft religion men att det var tråkigt på 

grund av ”tråkiga uppgifter”. 

 Svaren räcker för att få mig att reagera på att det finns kunskapskrav i religionskunskap 

som eleverna ska nå till årskurs 6. För betyget E står det i Lgr 11 står: ”Eleverna kan föra 

enkla resonemang (ändra)och föra moraliska frågor och att eleven kan söka information 

om religioner och andra livsåskådningar”. I de två andra grupperna har en övervägande 

majoritet av eleverna uppfattningen av att de har kunskap i alla ämnena utom 

religionskunskap. Flera av eleverna i alla grupperna påstår att de aldrig haft 

religionskunskap. I ämnet historia upplever eleverna i alla tre grupperna att de har 

kunskap. 

3.2 Vad var det senaste du lärde dig i Geografi, Religion, Historia och 

samhällskunskap? 

3.2.1 Analys om geografi:  

Tre av eleverna i grupp 2 menar att det var ”de högsta bergen och de längsta floderna” de 

lärde sig senast. En av eleverna i grupp 1, tyckte inte att de haft så mycket geografi.  

”Senast i geografi hade vi nyhetstimme… ja vad som har hänt i världen.”, menar en annan 

elev i grupp 3. Eleverna har skilda uppfattningar om vad det var de lärde sig sist i ämnet 

geografi, trots att de haft samma lektioner.
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3.2.2 Analys om samhällskunskap 

I samhällskunskap var jag tvungen att ge gruppen en ledtråd till vad begreppet 

samhällskunskap innebar. Svaren visar att eleverna har olika uppfattning om vad de lärde 

sig senast i ämnet samhällskunskap. En av eleverna i grupp 1 hävdar bestämt att det var 

”nya nyheter” och ”aktuellt i nutid” och två elever höll med. En elev grupp 2 sa: ”inte så 

intresserad av ämnet, men ”val” var det som eleven menade att de hade sist i 

samhällskunskap. I grupp 3 var de oeniga men efter en stunds diskussion kom de överens 

om att ” lilla aktuellt” var det senaste de hade i samhällskunskap. 

3.2.3 Analys om religion 

Tre av eleverna i grupp 1 menade att de aldrig hade läst religion. En elev sa att det hade de 

gjort men kom inte ihåg vad de lärt sig. Uppfattningarna om vad de lärt sig sist, varierar. 

Flertalet av eleverna minns inte vad de lärt sig sist. Ett par elever i grupp 2 pratar om 

”kristendomen var det väl?”. En elev i grupp 3 säger: ”Ja Noaks ark... barnens bibel... 

Jesus... Vi hade röda böcker... hade vi inte lite religion i förrgår..vet inte”.  

Osäkerhet om vad de gjorde sist i religion lyser tydligt igenom i alla grupperna. 

3.2.4 Analys om historia 

 En elev i grupp 2 sa: ”Senaste vi gjorde var”typ skrev runor… byggde upp en vikingaby i 

papp och byggde en båt”. En elev i samma grupp avbröt och menade att de”lånade gamla 

saker från museet och jämförde och gjorde studiebesök”. Alla elever i gruppen var eniga 

om att de lärde sig mycket vid de tillfällena. I grupp 3 så diskuterades det om upptäckare. 

En elev sa: ”Typ Chrisoffer Columbus typ..och han Gamma…Dias..eller disa..”. En annan 

elev i samma grupp sa: ” ..ja nå´t krångligt namn”. Även I grupp 1diskuterades det om 

olika upptäckare. En elev i grupp 1 menade att ”det var spännande att se gamla saker från 

museet”.  

Uppfattningen skiljer sig något men likheten fanns dock om vad de undervisats om sist i 

ämnet historia. Ingen elev hävdar med bestämdhet vad det var de lärde sig sist, men 

flertalet av eleverna i alla grupperna nämner de praktiska momenten. 
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3.3 Varför tror du att du lär dig de samhällsorienterande ämnena som 

geografi, samhällskunskap, religion, historia? 

3.3.1 Analys om geografi:  

Eleverna har delade åsikter om varför man lär sig SO-ämnena. Några elever i grupp 3 

menar att det är bra att ha med sig om ”man ska jobba någonstans”. Efter en stund så 

förstår jag att de är geografi de syftar på. De pratar om höga berg och att ”det är bra att 

veta namnet på bergen”. Flertalet av eleverna i grupp 1 och 2 menar att det är viktigt att ha 

kunskap i ämnena för att klara sig ”senare i livet”.  

3.3.2 Analys om samhällskunskap:  

Här varierar svaren väldigt. I en av grupperna, grupp 3, blir det alldeles tyst och eleverna 

fnittrar nervöst. En osäkerhet bland eleverna märks också i grupp 1 och 2, då de inte har 

förståelsen över begreppet samhällskunskap, och de tar hjälp av varandra i respektive 

grupp. Flera svar som ” att klara sig själv”, att man inte ”bara ligger där”. En elev i grupp 2 

säger: ”det är sånt som händer i livet”, en annan elev säger ”att mening med det är att man 

ska kunna klara sig själv” och de andra i samma grupp håller med. Jag uppfattar att 

eleverna har en klar uppfattning om varför de lär sig samhällskunskap i skolan. Gruppernas 

likheter är att i varje enskild grupp finns det några elever som får med de andra eleverna i 

diskussionen till varför man behöver kunna samhällskunskap. En elev i grupp 1 började 

prata om ”pengar ”och ”om man ska arbeta är det bra att ha kunskap i 

samhällskunskap..samhällskunskap ..det är bra att veta hur samhället fungerar”.  

Att vissa av eleverna är tystlåtna helst inte svara på denna fråga är tror jag, själva 

begreppet samhällskunskap som eleverna inte har kunskap om, och inte heller innehållet i 

ämnet. Den frågan jag ställer mig är att hur kan vissa elever veta vad samhällskunskap 

innebär och vissa elever har ingen aning, trots att de gått i samma klass i 5 år? 

3.3.3 Analys om religionskunskap:  

Religionskunskap är det ämne där alla eleverna är eniga om att det är ”flummigt” eller 

konstigt” och det är ord som uppkommer flera gånger i varje grupp. En elev i grupp 3 



 
18 

 

menade att det är bra att kunna religion därför att ”det är ju konstigt om man inte vet att det 

Jesus som hänger på korset i kyrkan”. Jag lägger märke till att alla tre grupperna har en 

negativ inställning till ämnet religion. De suckar och pustar och jag har svårt att få eleverna 

att beskriva varför de lär sig religionskunskap. Flertalet av eleverna i alla grupper menar 

ändå att är viktigt att ha kunskap i religion och flera av eleverna i grupp 1,2 och 3 pratar 

om ämnet kopplat till omvärlden, som en elev i grupp 1 sa: ” de pratar ju om det hela 

tiden”. En annan elev i grupp 3 menade ” bra om man reser och träffar olika människor, 

alla är ju olika”. En flicka i grupp 2 berättar om besöken de har gjort i kyrkan. Hon tycker 

att ”det är bra att gå dit… för det blir verkligt på nå´t sätt” ” de pratar om kristendom och 

så”. 

Är det så, tänker jag när jag funderar över hennes svar, att för att eleverna ska tillgodose 

sig ämnet behöver de en miljö, eller konkret material kopplat till religionskunskap för att 

tycka att det är intressant och att det ger eleverna motivation till att vilja lära sig? 

3.3.4 Analys om historia:  

I ämnet historia så märkte jag skillnader mellan elevernas framställning av ämnet i 

jämförelse till ämnet religion, som majoriteten av eleverna tyckte var svårt att förstå. De 

flesta eleverna i grupp 1,2 och 3 upplever historia som ”spännande och roligt att lära sig”. 

Eleverna hade flera uppfattningar om varför de lär sig ämnet historia. I grupp 2 är eleverna 

tveksamma först, men menar ändå ”att det är viktigt att kunna historia, men man behöver 

kanske inte veta vad kungarna heter”, säger en elev. I grupp 1 och 3 var båda grupperna 

eniga att man bör ha kunskap i ämnet för att ”förstå förändringarnas i tiden”. En elev 

menade att”, historia kan vara roligt att veta vad det är för slott… byggt på 1700 talet…så 

har man ingen aning”.  

Jag menar att troligen syftar eleven till människors behov av att kunna historia för att förstå 

skillnader i då och nutid. Jag anser att alla eleverna har förståelse varför de lär sig historia. 
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3.4 Beskriv dina tankar om historia med tre ord.  

”Länge sen..gammalt..för..gammalt…mycket mycket gammalt  där är ju 3 ord! Säger en 

elev i grupp 3. Ordet ”gammalt” var det som var det vanligast återkommande av alla tre 

grupperna. Eleverna i två av grupperna, 1 och 2, diskuterade ” medeltiden..konstiga 

verktyg”.”Böcker och gamla berättelser..kungar, upptäckare”..var det som eleverna i en av 

grupperna pratade om. En av eleverna i grupp 1 sa:”långt långt bak i tiden..kanske 

människorna inte hade det så bra som vi idag”. Vad långt bak i tiden stod för kunde eleven 

inte ge uttryck för. När jag vidare analyserar elevernas svar så undrar jag vad eleverna 

skulle ha frågat om gårdagen också är historia? Nu valde jag att inte göra det eftersom min 

undersökning går ut på att få elevernas uppfattningar om ämnet. I en av grupperna fanns en 

djupare förståelse anser jag när jag analyserar deras svar. En elev i grupp 2 sa:” nåt som 

har hänt” och fortsätter med att” det som händer… det blir ju historia..nu säger jag 

hej…(väntar 5 sekunder) så..nu är det historia”. En annan elev i samma grupp menar: ”big 

bang..medeltiden och sånt..” ” utvecklingen från förr till nu”.  

Skillnaderna som visar sig mellan grupperna är att flertalet av eleverna i grupp 1 och 3 

menar att historia är kopplat till dåtid och menar ”långt bak i tiden” . I grupp 2 är eleverna 

eniga efter lång diskussion om att historia kan vara igår.  

3.5 Beskriv dina tankar om religion med tre ord.  

 I grupp 1 säger en elev: ”Jesus… andra världskriget..kristna tron..krig det som startar 

krig”..” andra världskriget”. Varför det? frågar en annan elev i samma grupp. ”Därför att 

Hitler ville utrota judarna..typ han ville att alla skulle vara kristna”.”Jag kommer bara ihåg 

det tråkiga hinduismen”..olika gudar”…kommer inte ihåg nåt tråååkigt…”,säger en elev i 

grupp 2. I grupp 3 menar en elev: ”Konstigt astråkigt fett nice tråkigt”… ”inte min grej”. 

”inte min heller”…”tror ju inte på vad som sägs” …”det finns inga bevis i 

religion”…”Jesus” ”Gud” Jag uppfattar att eleverna är förvirrade när det gäller ämnet 

religion. Flertalet av eleverna i alla grupper anser att ämnet religion är ”svårt och 

flummigt”. I grupp 1 diskuterades orsaker till krig och samtliga elever i gruppen var eniga 

om att det kunde vara olika trosuppfattningar som var den utlösande faktorn till krig i 

världen. I en av grupperna, grupp 3, ifrågasätts trovärdigheten till religion. Några av 

eleverna i denna grupp menar att ”det finns inga bevis till att t.ex. ”Jesus funnits”, och 
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därför menar de att de har svårt att lära sig om det. En av eleverna i grupp 3, beskriver 

religion så här: ”det är svårt att lära sig något om man inte tror på det själv och det är som 

att vi bygger en påhittad planet och sen ska vi lära oss allt om den”. Jag tolkar det som att 

eleven tycker att religion är för diffust. Många av eleverna i grupp 2 menar att de ”bara fått 

rita”,” livet efter döden är inte kul att rita”. I grupp 3 och 2 pratar de om att det är 

”långtråkigt och svårt att bara läsa en lång text ur en bok”. Eleverna säger att de har svårt 

att fokusera och tänker på annat. Någon elev i grupp 2 säger ” då går man bara runt till 

slut”.  

 

Jag funderar själv på vad som gör att majoriteten av eleverna tycker att religionsämnet 

anses vara ”så tråkigt”. Jag analyserade ämnet djupare och efter att jag granskat eleverna 

svar så kom jag fram till att de uppfattade lektionsformerna som” tråkiga”. 

3.6 Beskriv dina tankar om samhällskunskap med tre ord.  

En av eleverna i grupp 1 säger: ”Hemkunskap”. Jag måste förklara för ingen av eleverna i 

grupp 1 och 3 vet vad begreppet samhällskunskap är. Flertalet av eleverna i grupp 2 pratar 

i munnen på varandra och nämner: ”rikstad” och regering”,” man tänker inte på att man 

gör det så ofta”.. ”intressanta bilder”..”nyheter”,” nutidskryss”, ”val”… I grupp 1 och 2  

pratar eleverna om besöket som de gjorde på torget förra året och ”det var roligt att vara 

olika partier”. Elevernas tankar om ordet samhällskunskap varierar i grupperna. En pojke i 

en av grupperna säger:” S har sagt vad det betyder men jag kommer inte ihåg”. Jag får en 

uppfattning av att de flesta elevernas tankar om ämnet är positivt och att de har intresset för 

att lära sig det. Eleverna beskriver olika ”roliga” lektioner, då de tycker sig fått kunskap i 

ämnet. 

3.7 Beskriv dina tankar om Geografi med tre ord.  

Eleverna i grupp 3 diskuterar om vad de tänker på. En elev i gruppen säger: 

”Världen..saker om världen  land…världsdelar…stater, städer…berg”. En elev i grupp 2 

säger: ”floder..vulkaner och sånt”. Flertalet av eleverna i grupp 1och 3 uppfattar geografi 

som intressant och roligt att lära sig. Även i grupp 2 säger en elev:” det är roligt att lära sig 

geografi så man vet om länder”. Flera gånger så upprepar eleverna i alla grupper om 
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”flaggor” och ”kartor”. Det är de två vanligaste förekommande orden till tankarna om 

ämnet geografi. 

3.8 Hur lär du dig SO-ämnena idag?  

I alla grupper så diskuteras det om de olika lektioner som de har idag. En elev i grupp 3 

säger: ”Lektion, prata, typ… se på film.” läsa..S berättar..vi lyssnar” . En annan elev i 

grupp 3 sa:” Jag lär mig av att gå omkring på stan.. och så titta vad som händer…”. Det 

höll de andra i gruppen med om. Flera av eleverna i grupp 2 berättar om ”pararbeten” som 

de tycker om att ha. Ett stort antal av elever, i alla grupper är eniga om att man lär sig 

mycket av ”att samtala”. Det kan vara lektioner som läraren styr genom att ”ställa frågor 

och vi ska svara”, menar eleverna. Likheter mellan grupperna är att de har lika uppfattning 

om att det är ”svårt” att lära sig genom att enskilt läsa i en bok. Ingen elev uppfattar att det 

är ett bra sätt att lära sig på mer än möjligen som en elev sa,” i ett annat ämne som i 

matematik kan det vara bra att sitta själv”. Några elever i grupp 2 och 1 menar att 

”redovisningar” är bra. De berättar om uppgifter som att ”leta fakta om ett landskap” och 

sedan redovisa högt för de andra i klassen. De tycker det är ett lärorikt sätt. En elev i grupp 

1 sa: ”i historia jämför vi lite..medeltiden… lånade vi en låda från museet det var kul”. 

Många av eleverna nämner datorn som ett bra arbetssätt. Generellt är att eleverna i grupp 

1,2 och 3 har olika uppfattningar om hur de lär sig bäst.  

Varierande undervisning, dator, diskussioner, pararbete, grupparbeten, redovisningar, 

annat material än boken, anses vara det ”roligaste” och ”bästa sättet” för majoriteten av 

eleverna att skaffa sig kunskap på. En elev lärde sig genom att ”gå omkring på stan och 

titta”. 

3.9 Hur skulle du vilja att lektionerna i SO-ämnena såg ut om du fick önska?  

I grupp 2 säger en elev snabbt: ”sätta sig om man vill… två och två”. I grupp 3 så pratar 

eleverna om nyheter. En elev i gruppen säger: ”lilla löpsedeln är bra... jobba mer så”. I 

grupp 1 så rycker två elever på axlarna och en säger: ”vet inte… funkar bra som det är”… 

Den andre eleven i samma grupp säger: ”rita mer... fast jag lär mig inte mycket av att rita 

och så... film..eller internet kanske”. I grupp 3 menar några elever att det är ”viktigt att inte 
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bara sitta med en bok”. Eleverna kommer fram till att de vill ”använda händerna mer”. 

Några tjejer menar att” teater och dans” vore ett roligt sätt att lära sig på”.  

Jag uppfattar att flera av elevernas önskan är att ha mer valfrihet att få jobba med någon 

kamrat under lektionen. Flertalet av eleverna anser sig nöjda med den undervisning som 

bedrivs idag men flera av eleverna i alla grupper tycker dock de skulle få ”arbeta mer med 

händerna”.  

3.10 Vad betyder kunskap för dig?  

 Direkt så svarar en elev i grupp 2: ”Att lära sig och att man kan… man lär sig varje 

sekund... varje minut”. De andra eleverna håller med och nickar. 

En elev i grupp 3 menar att: ” Tror inte man kan det direkt man föds… man måste lära sig 

hela tiden typ jobbar upp det och det spelar ingen roll i åttan om man inte gjort det under 

tiden… då kan man inte..man måste göra det fler än en gång”. Elevernas uppfattning om 

vad kunskap är skiljer sig inom grupperna men någon elev i grupp 3 menar att upprepning 

är viktigt för att lära sig, då han säger ”man måste göra det fler än en gång”. I grupp 1 

diskuterar eleverna om att man har kunskap redan vid födseln. Någon elev säger: ” det är 

klart man har för annars skulle man ju inte veta hur man äter… eller”. Eleven i gruppen 

blir direkt ifrågasatt av sin kamrat: ” Hur menar du då? Skulle nån lärt dig det i magen 

då?… fniss”.  

I grupp 3 så menar en elev att: ”det spelar ingen roll hur man lärt sig bara man har den 

kunskapen..det finns inget mer att säga”.  
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4. Diskussion 

Likheterna mellan svaren av grupperna var större än skillnaderna. De hade dock olika 

uppfattningar om vad, hur, när och varför de lärde sig SO-ämnena. Att alla elever i åk 5 

fick svara på samma frågor om undervisningen i SO-ämnena kan ifrågasättas, då vissa 

elever kanske inte minns vad de lärt sig i åk 2-3. Någon/några elever kunde inte svara på 

vissa frågor och menade att de inte kom ihåg. Majoriteten kunde dock svara på vad de 

ansåg och därför påverkas inte validiteten i arbetet.   

4.1 Begreppsförståelse 

Genom min undersökning har jag förstått att eleverna har svårt att förklara själva begreppet 

samhällskunskap. Flertalet av eleverna har ingen aning om vad det innebär. Det skulle 

kunna vara så att läraren använder ett annat begrepp istället för samhällskunskap på 

schemat. Eleverna började gissa istället för att tala om att de inte förstod vad jag menade 

när jag sa samhällskunskap. De pratade om matlagning, hemkunskap eller att de skulle 

börja med samhällskunskap i årskurs 5. I sammanhanget kan det därför vara nödvändigt att 

lyfta ordet begrepp. Begrepp, menar Svingby, är ett ord eller en fras som ordnar, beskriver 

och bestämmer en grupp fakta som hör ihop. Ett begrepp ger saker som har gemensamma 

element en gemensam etikett. En uppsättning fakta kan förstås med hjälp av 

sammanbindande begrepp (Svingby 1989: 23). 

Arevik (2007) skriver att Vygotskij anser att begrepp har en större betydelse än bara ett 

ord. Tankar och ord är en enhet. Vygotskij menar också att om vi har kunskap om olika 

begrepp medför det fördjupning och en förståelse till omvärlden. Jag tar även stöd av 

Vygotskyis teorier om hur nödvändigt det är i undervisningen att på ett medvetet sätt 

arbeta med de vetenskapliga begreppen för att eleverna ska kunna se, ta till sig och 

integrera de idéer och tankar som människan lagt ner i begreppen under många hundra år. 

Hans teori pekar på hur viktigt det är att vi som lärare lyfter in vetenskapliga begrepp och 

även då begrepp som inte kan konkretiseras i verkligheten (Arevik & Hartzell, 2007:107, 

115). 

Efter att jag gett eleverna ledtrådar, som exempelvis ekonomi, företag, så förstod de flesta 

vad samhällskunskap innebar. Genom min undersökning så uppfattar jag att majoriteten av 



 
24 

 

eleverna har uppfattningen om varför det är nödvändigt att lära sig ämnet men att deras 

begreppsförståelse till ordet samhällskunskap är bristfällig. Majoriteten av eleverna menar 

att samhällskunskap ska man ha kunskap om för att vara fungerande i samhället. (a.a., 

s116) menar att när vi vuxna kommunicerar med ett barn så är orden gemensamma, men 

inte förståelsen eller tanken bakom ordet eftersom vi vuxna har skaffat oss en djupare 

kunskap och förståelse av begreppet, ordet. För att vi ska förstå hur ett barns språk och 

tankar om världen fungerar bör vi själva möta ett helt främmande språk eller utforska ett 

område som vi inte har en blekaste aning om, fungerar, menar författarna (Arevik & 

Hartzell, 2007:116). 

4.2 Elevernas uppfattning om ett av ämnena i SO 

Min undersökning visade att flertalet av eleverna har en negativ inställning till ämnet 

religion. Eleverna menade att ämnet var ”flummigt”, och ”svårt”. Flera av eleverna 

menade att det kändes svårt att lära sig ett ämne ”då man själv inte tror på det”. En elev 

menade ”det finns inga bevis i religion”, och då höll de andra eleverna i samma grupp med. 

Jag tänker på en av eleverna i en av grupperna som menade att ”det blev mer verkligt” av 

att göra besök i kyrkan och att det då var lättare att ta till sig kunskap. Det skulle kunna 

vara så att eleverna skulle kunna ta till sig ämnet om de fokuserar på mer konkret material 

som exempelvis måla, se på bilder m.m. Jag tar stöd av teorier av Arevik och Hartzell som 

menar att det finns barn som har svårt att hänga med i undervisningen då de inte kan 

koppla det de lär sig till en konkret nivå. Det abstrakta blir för svårt att förstå och de 

eleverna måste få hjälp med detta (2007:116).  

4.3 Motivation genom upplevelser 

Eleverna hade olika uppfattningar om vilken kunskap de har i de olika SO-ämnena. Men 

majoriteten av eleverna menade att det var religion de hade minst kunskap i. Historia och 

samhällskunskap var de ämnena som de flesta eleverna ansåg var ”roligast” och mest 

”spännande . Majoriteten av eleverna ansåg att de hade kunskap i dessa ämnen. Jag tycker 

att det var intressant att flertalet av eleverna kopplade historia till något som hänt för flera 

hundra år sedan. Det var endast några få elever som menade att historia kan vara något 

som hände för någon minut sedan. Bronäs & Runebou skriver om en forskning som Boe 
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och Hauge(1984)genomfört. De har genom sina studier fått ett resultat av att elever i 

årskurs 4- 9 anser det är det nära och kända inom historia intresserar dem mest. I denna 

undersökning med eleverna i åk 5 anser ingen av eleverna att ämnet intresserar dem mer i 

nutid än dåtid. Undersökningen visade också att flera av eleverna uppfattade att de hade 

lite kunskap i geografi. Jag undrade såklart varför historia och samhällskunskap var 

”roligast”? och vad innebar begreppet”roligt” för eleverna? ”Roligt” varierade i elevernas 

svar. ”Roligt” var det, menade flera av eleverna i alla tre grupperna när de gjorde ”besök 

på torget” och fick ”leka olika partier” till att ”låna historiskt material” från museet och 

jämföra med varandra. Jag vill ta stöd av nya läroplanen som säger att undervisningen i 

årskurs 4-6 ska behandla vad de historiska källorna berättar om Sveriges historia. Detta kan 

göras genom att titta på och jämföra exempelvis dagböcker och arkivmaterial (Lgr -

11:175). Elevernas uppfattningar om vad de lärt sig i historia, kopplar de till något 

materiellt såsom ”lånat gamla saker från museet” och ”jämfört”, ”byggt en modell av något 

historiskt” eller ett studiebesök. Det som eleverna uppfattade tar jag stöd genom Dewey teori 

som säger att inlärning sker när eleverna får en personlig och levande erfarenhet. Jag 

uppfattar det som om eleverna tyckte att ”roliga” lektioner var händelserika lektioner, det 

blir verkligt för eleverna när de är fysiskt delaktiga i undervisningen och de flesta eleverna 

var entusiastiska när de berättade om det (Bronäs & Runebou, 2010:75). 

 

Det eleverna i alla tre grupperna belyste, var att de lär sig bäst och skaffar sig kunskap 

genom varierad undervisning. Majoriteten av eleverna vill lära sig SO-ämnena på mer 

varierande sätt som genom ”musik och teater” som någon av grupperna var eniga om. De 

anser även att ämnet religion var ” flummigt och konstigt” och uppfattar inte att de har 

någon djupare kunskap i ämnet. Dock diskuterades orsaker till krig och jag anser att det är 

bra insikter, då samtliga elever i gruppen var eniga om att det kunde vara olika 

trosuppfattningar som var den utlösande faktorn till krig i världen (3.5). Elevernas 

uppfattningar att lektionerna är ”tråkiga” och ”ointressanta”, tror jag har med att göra att 

ämnet i sig innehåller information som inte kan kopplas till något konkret, som också 

Arevik (2007) menar. Jag vågar påstå att majoriteten av eleverna anser att när 

undervisningen blir verklig, ger det eleverna motivation att lära för det är då de säger att 

lektionerna är ”roliga”. Att koppla religionsämnet till något konkret vill jag belysa genom 
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Deweys teori. Han menade att det är absolut tvunget för att få en djupare förståelse, att föra 

tillbaka lärostoffet eller ämnesgrenarna till erfarenhetsplanet. Innehållet måste, menade 

han, kopplas till den verklighet som den ursprungligen har abstraherats (Bronäs & 

Runebou, 2010:77). För att ge ett exempel skulle man kunna visa filmer som belyser olika 

trosuppfattningar, olika kulturer mm.  

Flera av eleverna förstår inte varför de lär sig ämnet religion, men några av eleverna menar 

att det är bra att ha kunskap i ämnet då det är” bra om man reser och träffar olika 

människor, alla är ju olika”. Enligt det centrala innehållet i årskurs 4- 6 i Lgr-11 på sidan 

189, har vi som lärare ansvar för att undervisa om ”Vad religioner och andra 

livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.”. Jag är 

tveksam om alla elevers åsikter var helt uppriktiga. Flera av eleverna funderade mindre än 

3 sekunder innan de svarade, vilket gör att jag inte kan känna mig säker på att de inte 

påverkats av varandras svar. Undersökningen visar också att eleverna uppfattar två av SO-

ämnena, religion och geografi, som svåra och generellt i alla grupperna var elevernas 

uppfattning om att de hade lite kunskap i dessa ämnen. Dock hade de uppfattningen om att 

de hade mer kunskap i geografi. Det får mig att fundera på om det var därför eleverna 

svarade att de var ”ganska nöjda” med SO-undervisningen?  

4.4 Vad och hur lär sig eleverna? 

Majoriteten av eleverna önskar att få lära sig mera genom film, teater, musik, 

grupparbeten, redovisningar och att använda händerna mer. Undersökningen visar att 

flertalet av eleverna inte vill jobba enskilt och att dessa elever ansåg sig ha svårt att lära sig 

genom att läsa ur en bok. De menade också att under lektionerna läste de alldeles för länge 

enskilt ur en bok eller från ett papper. Flera av eleverna uppfattade att de inte lärde sig så 

mycket av det och att det var svårt att ta till sig textens innehåll då de hade svårt att 

fokusera länge och det blev tråkigt. Risken är att elevernas motivation till att lära sig 

minskar och att de använder sig av en ytinriktad inlärningsstil. Detta kan leda till att 

eleverna snart kommer att glömma bort det de läst vilket stöds av Gibbs som menar att 

eleverna måste känna en inre motivation för att kunna skaffa sig en djupare kunskap. När 

undervisningen saknar valmöjligheter till att lägga upp sitt arbete samt redovisningsform är 
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risken stor menar Gibbs att eleven använder sig av en ytinriktad inlärningsstil som snart 

kommer att glömmas bort (Hedin & Svensson, 1997:25).  

En tjej i grupp 1 sa att istället för att sitta ner och läsa blev det så att ”de bara går runt i 

klassrummet”, övriga i denna grupp höll med. Genom egna erfarenheter uppfattar jag att 

barn har svårt att sitta stilla för länge då de är fulla av energi och behöver röra på sig för att 

orka ta in kunskap.  

Överraskande nog så har eleverna flera olika uppfattningar av vad de lärde sig senast inom 

SO-ämnena. Eleverna berättade om olika uppfinnare, upptäckare, enstaka årtal, namn på 

floder och berg, kungar, medeltiden m.m. Jag tyckte det var lite märkligt då de haft samma 

lektion, men jag tar stöd från tidigare forskning om minnet. I en forskningsstudie ”vad 

minns man av det man lärt sig?”, av Svensson(1996) visar hans resultat att även om flera 

personer får samma text eller information, så kommer de ihåg olika innebörd av texten 

eller informationen. Svensson beskriver att anledningen till att man minns olika är 

beroende av uppmärksamheten till detaljen. Detaljen menar Svensson kan vara årtal, namn, 

situationer m.m. Svensson menar att vi minns det vi känslomässigt uppmärksammat och 

det man finner roligt, sårande, dumt, vackert o.s.v. Studien visar också att om man skall 

komma ihåg vad man lärt sig måste det upprepas (Marton & Svensson m.fl. 1996:26).   

Enligt Skolverket, beskrivs en studie gjord av Hartsmar som visar ett resultat 

av”mognadsbegreppet”. Om lärare väljer bort vissa delar i historieundervisningen och ägnar 

istället mycket tid till att undervisa om faktakunskap, årtal, namn och föremål, kan det 

medföra att eleverna får en bristfällig förståelse varför något inträffade vid en viss tid och 

varför människor tänkt olika om världen omkring dem (2010:146). 

Eftersom min undersökning är gjord med eleverna i klassen vet jag inte vad läraren valt att 

undervisa om i SO-ämnena men i skolplanen så står det i SO-ämnenas centrala innehåll att i 

årskurs 4- 6 ska skolan behandla bland annat namn på berg och vatten, årtal, berättelser ur 

bibeln, tidsbegrepp som bronsålder och politiska val (Skolverket, 2011:162, 174, 188, 202). 

 Majoriteten av de intervjuade eleverna har dessutom visat i undersökningen att de har en 

djupare förståelse än bara faktakunskap då de diskuterat orsakerna till varför de ska ha 

kunskap i alla SO-ämnena. Forskare som Martin menar att eleverna har använt sig av en 
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djupinriktad inlärningsstil när de har förmågan att koppla samman den nya kunskapen till 

den gamla kunskapen och skapa ny förståelse och nya perspektiv och att de teoretiska 

kunskaperna kopplas till verkligheten (Pettersen, 2010:113). 

Det borde vara naturligt för oss lärare att genomföra lektioner som påverkar barnen på ett 

sätt som i sin tur leder till att de minns vad de lärt sig. Eleverna i två av grupperna anser att 

”leta fakta och sedan redovisa inför klassen är ett lärorikt sätt” men jag tar stöd av Deweys 

teorier (1.1.3) som säger att man bör förverkliga en skapande idé av de vetenskapliga fakta 

som redan finns så att inte eleverna använder sig av en ytinriktad inlärning. Men jag tror 

också att det är en utmaning för lärare att få eleverna att sätta in religionsundervisningen i 

ett meningsfullt sammanhang. Två viktiga faktorer, menar Hedin och Svensson är vilja och 

förståelse. Dessa faktorer bidrar till elevernas lust att lära. I boken Nycklar till kunskap 

menar författarna att det att det är viktigt att eleverna förstår vad, hur och varför de lär sig i 

skolan (Hedin & Svensson, 1997:21). 

4.5 Mål och kursplaner 

Flertalet av eleverna tar upp SO-ämnena som svårbegripligt och flera av eleverna saknar en 

förståelse till varför det är viktigt att lära sig alla ämnena i SO. Det finns kursplaner och 

betygskriterier att arbeta efter för varje enskilt ämne inom SO. Mer arbete med målen 

skulle kunna påverka eleverna till att bli mera motiverade och få en djupare förståelse 

varför ämnena är nödvändiga tror jag. Läraren och eleverna skulle kunna göra upp hur de 

skulle kunna arbeta för att nå de enskilda målen i ämnena.  Jag tar stöd av Gibbs teori då 

han menar att eleverna ökar motivationen och underlättar sitt lärande om de är om de kan 

vara med i att formulera målen (Hedin & Svensson, 1997:49).  

4.6  Kunskap 

Jag frågade eleverna vad kunskap betydde för dem. En av eleverna menade att kunskap får 

man genom upprepning, eleven sa så här: ”spelar ingen roll i åttan om man inte gjort det 

under tiden… då kan man inte… man måste göra det fler än en gång”. Denna teori stöds av 

Svensson som också menar att man måste upprepa det man lärt sig för att komma ihåg det 

(Marton & Svensson m.fl. 1996:26).  
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Svensson får motstånd till sin teori av forskaren Hull som menar att upprepning inte är 

tillräckligt för att få kunskap. Han menar att om motivationen inte finns där så kommer det 

inte att ske någon form av inlärning. Dessutom menar Hull att inlärningen ska leda till en 

belöning. Hull menar att för mycket upprepning i skolan leder till en negativ efterverkan 

hos eleverna. Det leder till leda, trötthet och motvillig inställning anser Hull (Madsen, 

1964:63).  

Flera av eleverna hade åsikter om upprepning under lektionerna, som exempelvis att skriva 

av ord flera gånger efter varandra. Några av eleverna tyckte att det var ett bra sätt att lära 

sig på, medan flera av eleverna tyckte det var mindre bra sätt.  

 Eleverna diskuterade kunskap redan vid födseln och någon elev sa:” det är klart man har 

för annars skulle man ju inte veta hur man äter… eller”. Det vanligaste sättet som eleverna 

förhöll sig till kunskap var att de uppfattade att de skaffat kunskap genom att göra något. 

Genom exempelvis att upprepa något eller att äta. Jag vill ta stöd av Pramling (1994) som 

menar att de erfarenheter ett barn har hunnit skaffa sig eller fått tillfälle att skaffa sig har 

betydelse för hur de tänker ( Pramling, 2000:12). 

Det var spännande och intressant att få höra elevernas diskussioner kring mina ställda 

frågor. Tyvärr anser jag att det var ett problem då tiden var knapp och att eleverna inte fick 

möjlighet att fundera en längre stund över sina svar. Det tror jag gjorde att svaren blev för 

spontana emellanåt . Jag är också medveten om att någon/några av mina frågor varit för 

svåra för eleverna att förstå och att jag under intervjuernas gång varit tvungen att ge 

eleverna ledtrådar. En brist som jag anser att jag gjorde var att säga ordet ”lektioner” vid 

flera tillfällen. Jag ville få höra om elevernas uppfattning om undervisning på annan plats 

än inne i skolan. Tyvärr insåg jag inte då att min fråga med all säkerhet gjorde att eleverna 

tänkte på lektionssalen.  

4.7 Sammanfattade slutsatser  

Genom detta arbete har jag fått en bild av hur eleverna uppfattar sig ha kunskap i SO-

ämnena och hur de uppfattar SO- undervisningen på deras skola Med jämförelse av 

läroplanen så stämmer det centrala innehållet in på vad eleverna beskriver att de fått 
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undervisning om i SO-ämnena. Min uppfattning är att skolan och läraren följer skolans 

uppdrag. I Skolans värdegrund och uppdrag kapitel 1 så står det:  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra ( 

Lgr -11:9). 

Eleverna får idag möjligheter att arbeta tillsammans i pararbeten efter vad de själva 

uttryckt. Resultatet av intervjuerna visade också att eleverna lär sig idag genom varierande 

undervisning som motiverar och stimulerar elevernas kreativitet och lust. De har dock en 

vilja att lära sig genom flera metoder. Det tolkar jag som positivt och den nya läroplanen 

pekar på att eleverna ska vara delaktiga till att ta eget ansvar för sin inlärning och utveckla 

förmågan att ta ett personligt ansvar. Läroplanen säger också att eleverna genom att delta i 

planering och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, skulle kunna leda till att 

eleverna utvecklar sin förmåga att utöva inflytande och ansvar (Lgr -11:8). 

Svaren varierade och eleverna har olika uppfattningar hur de lärt sig de fyra SO-ämnena. 

Samma sak gällde när eleverna skulle beskriva vad de lärt sig senast i SO-ämnena men i 

ämnet historia var uppfattningarna genomgående lika i alla grupperna. Flera elever 

berättade om de praktiska momenten. Det var glädjande att majoriteten av eleverna ansåg 

sig ha kunskap i So-ämnena även fast religionsämnet uppfattades som ”svårt, tråkigt och 

diffust”. Kanske skulle elevernas attityder till religionsämnet ändra sig om undervisningen 

bedrevs på samma sätt som i exempelvis historia, genom flera praktiska moment i stället 

för att ”läsa ur en bok” som eleverna anser sig ha svårt för, på grund av svårigheter att 

fokusera. De flesta av eleverna uppfattade undervisningssättet i historia och 

samhällskunskap och geografi som ”roligt” och det var positivt menar jag. Likaså ansåg 

majoriteten av eleverna att geografi var ”roligt och intressant” att lära sig och jag tolkar 

detta som att eleverna anser sig motiverade att lära sig när de tycker det är ”roligt”. Kanske 

skulle kunna finnas möjlighet att låta dessa elever önska hur undervisningsformen ska 

bedrivas i religionsämnet? De hade många idéer om hur de skulle vilja arbeta och det 

skulle kunna utnyttjas för att ge eleverna mer motivation till att lära. Jag tänker ta tillvara 
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på denna undersöknings resultat och vidareutveckla möjligheterna då jag blir verksam 

lärare i skolan.  

4. 8 Förslag till vidare forskning  

Det vore intressant att undersöka mera kring ett gestaltande arbetssätt i skolan. Kanske kan 

man använda sig av ett gestaltande arbetssätt i religionsundervisningen för att motivera 

elever att ändra sina attityder till religionsundervisningen? Det vore också intressant att 

undersöka attityder till religionsundervisningen bland lärare och elever i olika skolor.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågorna till eleverna i årskurs fem. Dessa frågor användes som underlag för att 

vara säker på att ämnesområdet skulle beröras. Alla frågor har dock inte kommit med 

under intervjuerna. 

1. Hur upplever du att du har lärt dig geografi, historia, religion, samhällskunskap? 

2. Vad var det senaste du lärde dig i geografi, religion, historia, samhällskunskap? 

3. Hur lär du dig? 

4. Hur skulle du bäst lära dig tror du? 

5. Finns det en lust att lära dig i dessa ämnen? 

6. Hur kan man lära sig tror du? 

8. Beskriv när ni kommer ha användning av det ni lär i SO-ämnena 

9. Vad betyder kunskap för dig? 

10. Hur skulle du vilja att lektioner ser ut om du fick önska? 

11. Beskriv dina tankar om historia med 3 ord. 

12. Beskriv dina tankar om geografi med 3 ord. 

13. Beskriv dina tankar om religion med 3 ord. 

14. Beskriv dina tankar om samhällskunskap med 3 ord. 

15. Vilket ämne av dessa är roligast? Vad gör att det är roligast att lära? Vad gör ni då? 

16. Vad tror du att du arbetar med när du blir vuxen? 

 

 


