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Förord 
 
Under vår utbildnings gång har vi kommit i kontakt med temaarbete och vi har fått ta del av många 
olika sätt på hur man som pedagog kan gå tillväga vid ett tematiskt arbete. Vi har själva upplevt det 
som ett positivt arbetssätt och ville därför ta reda på hur pedagoger och elever ställer sig till denna 
form av undervisning. Forskningen vi utfört har skett på en mindre skola i norrbotten. 
 
Vi vill framför allt tacka pedagoger och elever som ställt upp och deltagit och möjliggjort vår 
undersökning. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare fil. dr Gunilla Johansson, även till 
studenterna Cecilia Almgren och Ida Linderborg för deras engagemang, kloka ord och idéer som de 
gav oss under opponeringen. Tack Ann-Britt Palo för de värdefulla åsikter du gav oss i slutet av vårt 
arbete. Ett stort tack till våra familjer som har gett oss tid och möjlighet att utföra detta arbete.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och för att vi kämpat tillsammans både i med 
och motgång. 
 
Tack så mycket! 
 
 
Piteå och Älvsbyn, januari 2008 
 
 
Linda Bäcklin och Anette Nyberg 
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Abstrakt 
 
Linda Bäcklin och Anette Nyberg (2008) Temaarbete � Listigt lärande? Examensarbete. Luleå, 
Sverige: Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå Tekniska Universitet. 
 
Vi har under vår utbildning, vår egen skoltid och genom andra erfarenheter kommit i kontakt med 
temaarbeten vid ett flertal tillfällen. Många av de elever vi har mött tycker att de traditionella 
lektionerna känns tråkiga och ointressanta. Elever föredrar att arbeta mer i tematisk form, eftersom 
det är ett mer kreativt och spännande arbetssätt, än det traditionella lektionerna. Syftet med vårt 
examensarbete var att undersöka hur pedagoger och elever upplever temaundervisning kontra 
traditionell undervisning. Vi tog kontakt med en skola som arbetade tematiskt och har i denna gjort 
både observationer och intervjuer för att försöka hitta ett svar till vårt syfte. Vi har försökt se hur 
elever och lärare upplever sig motiverade och en jämförelse mellan de båda arbetssätten. I vårt arbete 
har vi sett att det går att arbeta på många olika sätt när man talar om temaarbete, vi anser att det är ett 
arbetssätt som gagnar de flesta elever beroende på upplägget av lektionerna och vad det är som 
pedagogerna vill ha ut från dessa. De pedagoger som vi har observerat och intervjuat lägger största 
vikten vid att eleverna ska lära sig att samarbeta mellan årskurserna och detta har de lyckats med, 
men vi anser också att själva lärandet har kommit i andra hand. Skulle lärarna däremot lägga upp 
lektionerna på ett annorlunda sätt skulle detta kunna gagna elevernas lärande till det bättre. Med vår 
forskning har vi fått större insikt i vad och hur man kan arbeta på ett tematiskt sätt, men i många 
delar har det även stärkt våra tankar i vår uppfattning om hur läraren inte bör lägga upp 
lektionsplaneringen. 
 
Nyckelord: temaarbete, projektarbete, motivation, inlärning, lärande, lärstil, omväxling, 
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1. INLEDNING 
 
Efter studier vid Luleå tekniska universitet och verksamhetsförlagd utbildning har vi kommit i 
kontakt med temaarbeten vid ett flertal tillfällen. Många av de elever vi har mött anser att de 
traditionella lektionerna känns tråkiga och ointressanta. De föredrar att arbeta mer i tematisk form, 
eftersom de upplever att det är ett mer kreativt och spännande arbetssätt, än de traditionella 
lektionerna Vi känner att temaarbete är något som vi själva kommer att använda oss av på grund av 
våra egna positiva erfarenheter av detta arbetssätt. I Läroplanen för de obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (1994) [Lpo94] står det att inom skolarbetet ska de intellektuella, 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas, vilket innebär att eleverna får en chans 
att utveckla och pröva olika metoder för ett livslångt lärande. 
 
Att vi fått förmånen att undersöka och genomföra vårt examensarbete inom temaarbetet och elevers 
lärande, hoppas vi kommer att ge oss en större förståelse för de fördelar som temaarbetet kan 
medföra. Med detta arbete vill vi visa att eleverna upplever en positiv inlärning genom att arbeta 
tematiskt, detta för att pedagoger inte ska fastna i det gamla traditionella undervisningsmetoderna. Vi 
har efter studier här på Luleå Tekniska Universitet insett att läraren kan integrera flera olika ämnen 
inom temaarbete för att göra undervisningen mer stimulerande för eleverna. Av Lpo94 framgår det 
tydligt att alla som arbetar inom skolan ska verka för att göra skolan till en bra miljö för ett livslångt 
lärande. Skolan har också till uppgift att gynna lärandet och grunden, för undervisningen ska bildas 
av lusten att lära. Vidare säger Lpo94 att läraren ska utgå från varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter samt tänkande. Här ser vi ett tydligt direktiv för pedagoger, nämligen att 
de bör använda sig av annan undervisning än just den traditionella. Detta kommer att gagna de elever 
som behöver ett annat sätt att lära sig på än den vanliga skolundervisningen. 
 
I detta arbete används orden pedagog och lärare ofta, vi vill förtydliga att i alla dessa fall syftar vi till 
lärare. Vi använder oss av båda uttrycken för att det inte ska bli alltför många upprepningar av 
samma ord. 
 
2. SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur elever och lärare upplever 
temaundervisning kontra traditionell undervisning. 
 
2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Hur anser pedagogerna att temaarbetet gagnar elevernas lärande? 
• Hur upplever eleverna att temaarbete är ett positivt undervisningssätt för deras lärande? 
• Hur passar tematiskt arbete alla elever? 

o Varför eller varför inte gagnar tematiskt arbete eleverna? 
• Hur är temat upplagt och hur motiveras upplägget? 

 
3. BAKGRUND 
 
Atterström och Persson (2000) menar att det i vårt samhälle sker en ständig utveckling. Överallt sker 
det förändringar och även inom skolans väggar utvecklas det nya metoder till ett lärande. För att 
skapa en framgångsrik utbildning för varje enskild elev, måste läraren ta tillvara på alla elevers olika 
förmågor, intressen och motivation. Atterström och Persson (2000) menar att för att få en optimal 
klassrumsundervisning måste läraren tillgodose alla elevers behov och möjligheter.  
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Enligt Howard Gardner (2001) finns det sju intelligenser som pedagogen bör ta hänsyn till för att 
kunna fylla sina elevers behov för att de ska få ett livslångt lärande. Han påvisar i sin forskning att 
det finns olika centra i hjärnan som oberoende av varandra styr människans intelligenser. Gardner 
gjorde en uppdelning av människans olika förmågor, som han inledningsvis delade in i sju kategorier 
eller intelligenser, dessa intelligenser beskriver han i sin bok Intelligenserna i nya perspektiv (2001). 
Dessa sju kategorier återger människans personligheter och karaktärer. Gardner menar att man ofta 
känner igen sig i flera av typerna, men det vanligaste är att man har flera olika intelligenser - man är 
dock stark inom vissa områden och svag inom andra. 
 
En beskrivning av Gardners (2001) olika intelligenser: 
 
Lingvistisk (språklig) intelligens: Har stort ordförråd, god förmåga att tala, läsa och uttrycka sig i 
skrift, ett uttalat språköra och lätt för att lära sig främmande språk. Logisk-matematisk intelligens: Är 
duktig på matematik, tänker logiskt, har god förmåga att planera, hålla en tidsplan och har kontroll 
på debet och kredit - har lätt för att göra uppskattningar av mått och vikt. Har känsla för logiska 
mönster och sammanhang. Spatial (rumslig) intelligens: Har ett välutvecklat lokalsinne, lätt för att 
hitta vägen och att läsa kartor och diagram. Lägger märke till små detaljer i sin omgivning. Har lätt 
för att föreställa sig abstrakta saker. Kroppslig-kinestetisk intelligens: Arbetar gärna med händerna, 
älskar att använda sin kropp till idrott, dans och fysiska utmaningar. Musikalisk intelligens: 
Intresserad både av att lyssna och själv utöva den. Interpersonell (social) intelligens: Trivs allra bäst 
tillsammans med andra människor. Är en god lyssnare, kan trösta och är lyhörd för andras problem. 
Vill arbeta ihop med andra människor, är bra på att leda och vägleda andra - och att medla vid 
konflikter. Intrapersonell (reflekterande) intelligens: Upplever stort välbefinnande av att vara ensam 
och njuter av sitt eget sällskap. Har god förmåga att planera sin tid, förstår sina egna reaktioner och 
känslor, trivs med att arbeta självständigt, gärna för sig själv.  
 
Enligt Gardner (2001) har varje människa sin begåvningsprofil där styrka och svaghet fördelas 
mellan de olika intelligenserna. Gardner pekar också på kulturella skillnader i sättet att värdera de 
olika intelligenserna. Exempelvis så sätter vi i västvärlden matematisk-logisk intelligens högt medan 
man i andra kulturer har andra värderingar. 
 
3.1 LÄRANDE 
 
Lärandet är det som man först måste beakta för att kunna nå vårt syfte. Med lärandet menas också 
inlärning och kunskap. Skolverket (2003) skriver att kunskap kan delas in i fyra former, de fyra f:en: 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Formerna fungerar tillsammans med varandra, inte var 
och en för sig. Varje del anses som ett måste för att få en annan del att fungera. 
 

• Fakta: Detta är en kunskap som visar att man förstår hur vissa saker förhåller sig till varandra, 
alltså sådant som vi vet är på ett eller annat sätt. Med fakta menar de också kunskap som kan 
mätas, exempelvis för, emot eller bra, dålig. Fakta har en kvantitativ karaktär. 

• Förståelse: Förståelsen har en kvalitativ karaktär vilket betyder att man kan se på samma sak 
men uppleva det på olika sätt. Med förståelsens hjälp försöker man se vilken mening fakta 
har. Förståelsen kan vara direkt men det kan ibland behövas stor ansträngning för att komma 
fram till den. 

• Färdighet: Man vet hur något ska göras och man kan utföra det. Färdighet är något praktiskt 
medan fakta och förståelse är teoretiskt. Att en simmare håller sig flytande och en 
matematiker har en förmåga att klara av vissa tankeoperationer är båda färdigheter. 

• Förtrogenhet: Den osynliga formen, detta är förenat med ens sinnen, syn, lukt osv. 
Förtrogenhet kan även vara att man kan göra olika bedömningar ur sina egna erfarenheter. 
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Skolverket (2003) menar att tidigare ansågs det att människor fick sin inlärning som en utveckling 
eller att det var utvecklingen som var en förutsättning för människans inlärning, nu har det däremot 
fastställt att det är inlärningen som påverkar utvecklingen. Skolverket tycker att kunskapsutveckling 
sker på många ställen, inte bara i skolan. I skolan fokuseras det på kunskapsutvecklingen. Med detta 
menar Skolverket att eleverna ska få kunskaper, som de kan använda sig av i andra sammanhang än 
den inlärda situationen. I Skolverkets (2003) Bildning och kunskap står det skrivet att lärare och 
elever ska få en historisk förståelse av kunskapernas utveckling, om detta följs skulle det innebära att 
eleverna får en större förståelse om vad det är som förenar de olika ämnena. För att kunna nå upp till 
detta anser skolverket att läraren behöver använda sig av en undervisning som ordnar vetande på 
tvären, till detta kan läraren exempelvis använda sig av tema, projekt etc. Skolverket skriver också 
att undervisningen i olika ämnen bör anpassas så att ämnenas funktioner stödjer varandra och att 
detta ska främja elevens allsidiga utveckling.  
 
Att skolorna ska använda sig av andra arbetssätt än tidigare är ett krav som Skolverket (2003) ställer. 
Detta är något som även Gunn Imsen (2000) håller med om. Hon menar att skolan är skyldig att 
tillhandahålla en anpassad undervisning, med detta menas att skolan skall anpassas till varje individ, 
vi är alla olika när det kommer till förutsättningar, social- och kulturell bakgrund och mycket annat. 
För pedagogerna är detta en stor utmaning. Enligt Imsen (2000) är det viktigt att lärarna förstår hur 
eleverna tänker, men även vad inlärning är och hur den samspelar med omgivningen. I Läroplanen 
för grundskolan (1980) [Lgr80] står det att det inte bara är i skolan som eleverna får kunskaper. När 
eleverna kommer till skolan har de redan kunskaper och då anser Skolverket att pedagogerna ska 
knyta an till dessa när de lägger upp arbetet i skolan. Skolverket (2003) skriver att en viktig fråga 
inom ämnet inlärning har varit vad det är eleverna är mogna för vid en viss ålder, vad elever kan lära 
sig vid en viss ålder. Är det meningslöst att försöka lära eleverna något som går utanför deras 
mognadsnivå? Det har alltid varit så att det har utgåtts från elevens mognad i relation till inlärningen. 
Med detta menar Skolverket att pedagogerna är alldeles för upptagna av vilken ålder barnen är i och 
inte vad de egentligen kan lära sig. Det framgår även i Lpo94 att man som pedagog ska sträva efter 
att i undervisningen uppväga och integrera kunskaper i sina olika former. I Läroplanen för förskolan 
(1998) [Lpfö98] menas det också att lärandet som sker ska baseras på ett samarbete mellan vuxna 
och elever, även att eleverna lär av varandra. Vidare menar Lpfö98 att pedagogen ska utgå från 
barnens erfarenheter, intressen, motivation och deras förmåga att söka kunskap. Lpfö98 förespråkar 
också att pedagogen genom ett tematiskt arbetssätt kan hjälpa elevernas lärande att bli mångsidigt 
och sammanhängande. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar och detta 
ska bland annat ske genom att de deltar i planering och utveckling av den dagliga undervisningen. 
Det är bra att också väcka en nyfikenhet och en lust att vilja lära hos eleverna, samt att de ska 
utveckla en tillit till sin egen förmåga. 
 
Om vi ser på vad forskning har lyft fram och kritiskt granskat inom området lärande, ser vi följande i 
Maj-Lis Hörnqvists (1999) doktorsavhandling, som handlar om hur elever upplever sin egen 
kompetens i skolarbetet. Hörnqvist (1999) skriver också att vi människor är olika, vad som är viktigt 
för en person kanske inte är lika viktigt för en annan. Författaren påpekar att det finns vissa saker 
som man kan utgå från, som vi alla upplever som viktiga. Hörnqvist (1999) har utgått från att det 
finns sju olika faser som hon anser är viktiga för att kunna ta reda på elevernas uppfattning kring 
deras egen kompetens. Dessa faser är: personliga relationer, kognitiv behållning, agerande, 
tillfredsställelse, bekräftelse, kapacitet och att vara i fas. Här nedan kommer en kort förklaring över 
dessa delar:  
 

• Personliga relationer: Hörnqvist (1999) anser att om pedagogen kan skapa ett meningsfullt 
och utmanande innehåll i undervisningen kommer detta att skapa ett positivt förhållande till 
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arbetet. När det är roligt att arbeta med något visar detta sig i bland annat självständighet och 
det kan medföra att eleven känner sig själv kompetent. 

• Kognitiv behållning: Saker som man kan sammankoppla med saker som är bekanta för sig 
själv gör att det blir mer begripliga och meningsfulla. När pedagogen använder sig av något 
bekant för eleven gör detta att man lättare berör dem och då kan de lättare känna att de får ett 
speciellt förhållande till uppgiften. Lusten är också något viktigt för eleven och detta kan 
pedagogen ta fram hos eleverna med hjälp av bekanta saker. 

• Agerande: Om läraren ger eleverna uppgifter som de inte finner tillräckligt utmanande då 
tappar de sitt engagemang 

• Tillfredsställelse: Hur man upplever en uppgift har mycket med känsla att göra och läraren 
måste även förstå att en känsla som eleven har är deras egen värdering av sitt arbete, detta är 
ingenting som någon annan kan ändra på utan känslan är något personligt. 

• Att blir bekräftad: De muntliga signalerna som eleverna får vid bland annat 
utvecklingssamtalen är viktiga, dessa är elevens koll för att se om de duger. 

• Att ha kapacitet: Att ha förmågan att kunna utföra ett arbete, med detta menar Hörnqvist 
(1999) elevernas tid till förfogande och även den energi som eleverna satsar på uppgiften. 

• Att vara i fas: Här beror det mycket på vad de andra eleverna/klasskompisarna har presterat 
men även sina egna tidigare resultat spelar in.  

 
Dessa olika faser har stor betydelse i elevernas uppfattning om sin egen kompetens.  
 
Forskare och professor Roger Säljö (2000) menar att läraren även ska räkna in den sociala biten för 
att nå ett betydelsefullt lärande, vilket i korthet innebär att kommunikation är den viktigaste 
komponenten i en inlärningssituation. Lärandet bör inte ses som en isolerad företeelse utan som 
något som sker i samspel med omvärlden, den omgivande kulturen och dess resurser. Säljö (2000) 
förklarar att det är möten mellan olika människor som ger nya kunskaper, där kommunikation mellan 
människorna är avgörande. Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men 
det är också genom kommunikation som de förs vidare. Författaren förklarar vidare att det är genom 
kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Genom språket har 
människan en unik förmåga att dela erfarenheter med varandra. Man kan fråga andra och man lånar 
och byter ständigt information, kunskaper och färdigheter i ett samspel med andra människor. Säljö 
(2000) understryker vikten av att låta eleverna kommunicera med varandra � att vara varandras 
resurspersoner. 
 
3.2 TRADITIONELL UNDERVISNING 
 
Traditionell undervisning är, enligt Imsen (2000), när undervisar sker från en lärobok via läraren och 
dess tavla till eleverna. Jan Nilsson (2007) beskriver traditionell undervisning som en undervisning 
där det är läroböckerna som styr valet av innehållet. Han anser att elevernas egna erfarenheter trycks 
undan för att läraren ska förmedla fakta, tagen ur läroböcker och även färdighetsträningen gör att 
eleverna kommer i skymundan. Lena Boström (2004) håller med Nilsson (2007) och Imsen (2000) 
om detta. Hon skriver också om att lärarna ska utgå ifrån läroböcker när de använder sig av 
traditionell undervisning. Boström (2004) skriver även i sin doktorsavhandling att hon anser att i 
traditionell undervisning ska det vara en lärarledd undervisning där pedagogerna kontrollerar och 
leder arbetet. Hon anser också att pedagogen ska ta alla viktiga beslut, så som hur länge vissa saker 
bör ta, sina egna kunskaper och att det är läroböckerna som kommer i fokus. Boström (2004) menar 
också att eleverna gör på samma sätt varje gång. De arbetar i samma takt och i samma rum varje 
lektionspass. Eleven får inte någon större medverkan i undervisningen. 
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3.3 TEMAARBETE 
 
3.3.1 VAD ÄR ETT TEMAARBETE? 
 

Temastudier, fördjupningsuppgift i grundskola inom de obligatoriska ämnenas ram, som lärare och 
elever väljer och som kan fullgöras i längre sammanhängande pass. Temats innehåll kan ligga inom 
flera ämnen. Studierna syftar till att ge eleverna möjlighet att planera och ta ansvar för större 
arbetsuppgifter. (www.ne.se 20071202 kl.17.15) 

 
Gerd Arfwedson och Gerhard Arfwedson (2000) skriver att ordet tema kommer från grekiskans 
thema som betyder det uppställda. Författarna menar att detta betyder ämne att belysa, vilket ska 
tyda på en uppgift men även att det ska vara en tankegång. Tema ska handla om innehållet och inte 
så mycket om målet och slutprodukten. Att arbeta tematiskt innebär att man arbetar på ett större 
ämnesövergripande sätt. Enligt Nilsson (2007) bygger denna arbetsform på att läraren inte 
organiserar det berörda ämnet ämnesvis, utan man integrerar de traditionella skolämnena i 
undervisning till en helhet. En stor del av detta arbetssätt innebär att läraren tar hänsyn till elevernas 
vardagserfarenheter, vilket också resulterar i att arbetena kommer att se olika ut, beroende på att alla 
tyder och tolkar begrepp olika. 
  
Enligt Karlholm och Sevón (1990) upplever elever skolan som tråkig och meningslös. Detta beror, 
menar Karlholm och Sevón (1990), på att eleverna saknar en inre motivation. Vidare skriver 
författarna att temaarbete är ett tillvägagångssätt för att eleverna ska hitta motivation. Det utgås från 
ett helhetstänkande utan ämnesgränser, men med en stor möjlighet att kunna arbeta på många olika 
sätt. Temat ska vara meningsfullt för eleverna och medverka till att de lär sig se, förstår de olika 
händelseförloppen och hela sammanhanget med arbetet. Att arbeta på det sätt som Karholm och 
Sevón (1990) beskriver i texten ovan kan hjälpa de elever som enligt Tom Tiller och Rita Tiller 
(2003) kommer in i en ond cirkel där de inte kommer på vad det är som skolan vill att de ska förstå. 
Detta påverkar deras självuppfattning och eleverna känner sig dåliga och misslyckade, vilket medför 
att de får en negativ bild av sig själva. Tom Tiller och Rita Tiller (2003) menar att detta, så 
småningom, kommer att leda till att eleverna undviker dessa ämnen för att inte behöva möta de 
nederlag som inte känns bra. Ett temaarbete bör enligt Arfwedson (1983) innehålla laborativt arbete, 
för att det ska bli så realistiskt som möjligt och kunna sammankopplas till samhället och det verkliga 
livet. De anser vidare att eleverna bör samarbeta för att lära sig själva att styra och stödja. En annan 
premiss som Arfwedson (1983) anser viktig är elevernas egna förutsättningar, deras egna 
erfarenheter vilket också Nilsson (2007) håller med om. Han menar att innehållet i ett temaarbete ska 
innehålla kopplingar till elevernas vardag och deras förståelse för förhållandena och företeelserna 
som finns i samhället. Fil. dr. Ann Ahlberg (2001) skriver att när läraren vill stödja elevers intresse 
för ett visst ämne är det bra att ta in elevens intresse i exempelvis engelska. Om en flicka är 
intresserad av innebandy och upplever engelska som ett jobbigt och ointressant ämne, kan detta 
övervinnas av att hon får arbeta med något som ligger henne varmt om hjärtat. Dvs. engelskan 
handlar om innebandy, vilket kan ge henne motivation att vilja lära sig engelska. 
 
Solveig Eriksson (1989) tycker att temaarbetet ska ses som ett helhetstänkande, att läraren ska 
fördjupa sig i kunskaper kring en aktuell fråga eller inom ett avgränsat område. Hon anser att eleven 
gagnas genom upplevelser och olika aktiviteter t.ex. laborationer, fysiska aktiviteter och studiebesök.  
Eriksson (1989) vill inte att det ska finnas några ämnesgränser när eleverna arbetar med tema, utan 
hon anser att de behöver bearbeta teman på många olika sätt med bland annat berättelser och sagor, 
samtal, lek och drama, sång och musik, bild och form. 

http://www.ne.se20071202kl.17.15
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3.3.2 HUR ARBETAR MAN TEMATISKT? 
 
Enligt Arfwedson (1983) finns det fem olika temamodeller. Dessa modeller är: 
 

• Klasslärarmodellen: Största möjligheten för lärare och elever att välja innehåll och arbetssätt. 
Även möjlighet till att vissa elever, kanske tillsammans med andra klasser, arbetar tematiskt 
medan de andra inom klassen gör annat. 

• Timpottmodellen: Olika ämnen ger ett antal timmar till en gemensam pott som sedan används 
som heldagar eller halvdagar där eleverna arbetar tematiskt. Ofta schemaläggs dessa timmar 
som en eller flera eftermiddagar per vecka. 

• Koncentrationsmodellen: Temaarbetet koncentreras till schemalagda perioder, som veckor 
eller dagar. 

• Lärarlagsmodellen: Planeringen till temat görs inom arbetslaget. Det kan vara så att samtliga 
ämnen ska ingå men det kan även vara så att man bara använder sig av några enstaka. 

• Ämnesmodellen: Temaarbete genomförs med bara ett ämne, det kan även förekomma ett par 
ämnen, men inte ett flertal. 

 
Alla dessa modeller går att kombinera med varandra. 
 
Nilsson (2007) säger att det finns två huvudtyper av teman. Det första är skolämnesorienterade 
teman sådana som olika eror (vikinga-, forntiden) länder eller djur. Den andra typen av tema är mera 
problem- och relationsinriktad (rädsla, mobbing m.m). Han säger också att det går att urskilja en 
tredje typ och det är ett tema som har en mera estetisk eller litteraturhistorisk innebörd så som sagor 
och hösten. Eriksson (1989) anser också att ett tema kan ha två olika huvudtyper, det första är 
probleminriktat/situationsanknutet. Med detta menar Eriksson att temat ska utgå från en fråga, 
företeelse, en händelse eller ett problem. Den andra typen är kunskapsinriktat och det avser något 
som ska ge eleverna förståelse, kunskap och färdigheter om ett visst ämne. Det kan exempelvis vara 
högtider och traditioner. Arfwedson (2000) anser att när man jobbar tematiskt med flera olika lärare, 
flera ämnen och även när flera klasser är involverade, krävs detta stora organisatoriska krav, inte 
minst när det gäller lokaler och scheman. Makarna Arfwedson anser att temaarbetet hela tiden ska ge 
mera djupgående insikt. Eleverna ska ta sig an temat från många olika infallsvinklar och de ska klara 
av att gå över de traditionella ämnesgränserna. Att bearbeta ett temaarbete ensam, är enligt 
Arfwedson (2000) omöjligt, man ska vara flera och även kunna samarbeta. 
 

Det är vanligt att elever i skolan arbetar med sådant som de inte har särskilt stort intresse för. En 
betydelsefull del av lärarens arbete är därför att utforma undervisningen så att eleverna uppfattar 
mening och sammanhang och får tillfälle att utnyttja sin kreativitet och nyfikenhet. Att människor 
har skilda intressen och förutsättningar för att lära i det dagliga livet är en självklarhet.  
(Ann Ahlberg, 2001 s.10) 
 

Enligt Lpo94 är det lärarens uppgift att organisera och genomföra sina lektioner, så att eleverna 
upplever det mer meningsfullt med kunskap och för att de ska kunna få ett sammanhang i vad de är 
de lär och varför. Lpo94 säger också att läraren bör svara för att eleverna får pröva olika 
arbetsformer och arbetssätt. I det stora hela kan man säga att skolans uppdrag är att främja elevernas 
lärande och att det ska ske genom ett meningsfullt arbete, vilket ger eleverna en möjlighet att 
utveckla ett livslångt lärande. Även i Lgr 80 står det att om läraren engagerar sig åt samma tema 
under en längre period kan eleverna ta på sig mer omfattande arbetsuppgifter. Vidare står det att även 
ett temaarbete kan ha en ämnesövergripande uppläggning. En annan del av vikt är att pedagogerna 
ges det utrymme som behövs för en sådan undervisning, vilket kan ordnas genom fortbildning. Lgr 
80 skriver att det under ett läsår bör behandlas flera olika teman. 
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Arfwedson (2000) menar att läraren ska tänka igenom sitt arbetssätt ordentligt innan man sätter 
igång att arbeta tematiskt. Några olika förslag på vilka delar som makarna Arfwedson vill att läraren 
bör vara medveten om: 
 

• Innehållet (projektets tema) 
• Diskussion (Vad är det vi vill veta?) 
• Inventering (Vad vet eleverna redan eller vad är det eleverna tror sig veta om temat) 
• Projektgrupper (Vem ska arbeta med vem?) 
• Problemställningar (Varför?) 
• Arbetsplan (Varje grupp tänker efter hur deras arbetet skall läggas upp) 
• Informationsinsamling (Vad ska de använda sig av för att få information, intervjuer, 

studiebesök, böcker osv.) 
• Upplevelsesituationer (Att ge eleverna en upplevelse inom ett tema genom bland annat 

rollspel, TV eller möte med en expert.) 
• Bearbetning (Varje grupp bearbetar deras insamlade material) 
• Redovisning 
• Efterbearbetning (Vad lärde vi oss?) 

 
Eriksson (1989) säger att ett tema måste planeras så att både innehållet och metoden följer en väg 
från det enkla till det mer avancerade och sammansatta. Ett temaarbete ska ge barnen möjligheter att 
arbeta utifrån deras eget val av arbetsform. Det ska givetvis också finnas vuxenledda aktiviteter som 
studiebesök, experimentering osv. Eriksson (1989) anser att ett temaarbete inte bör vara för planerat, 
barnen måste få möjlighet att själva bestämma i det tematiska arbetet. 
 
3.3.3 VARFÖR SKA MAN ARBETA TEMAINRIKTAT? 
 
Arfwedson (1983) anser att temaarbete kan förebygga automatisering och detaljfixering genom att 
fördjupa sig inom ett område. Med ett område menar de antingen ett specifikt ämne eller flera ämnen 
som integreras inom ett projekt. 
 
I Lpo94 står det att skolan skall ansvara för att eleverna hämtar och utvecklar kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Det står bland annat att skolan ska sträva efter att 
varje elev: 
 

• Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära. 
• Utvecklar sitt eget sätt att lära. 
• Utvecklar tillit till sin egen förmåga. 
• Lär sig att utforska, lära och arbeta självständigt och tillsammans med andra. 
• Tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få 

beredskap för livet. (Skolverket 2004) 
 

Detta innebär att pedagogerna ska sträva efter att balansera och integrera kunskaper i 
undervisningen. Vidare ska skolan bidra till en harmonisk utveckling hos barnen och väcka 
nyfikenhet och lust att lära, detta står att läsa i Skolverket (2004). Eriksson (1989) skriver att när 
lärare arbetar tematiskt under en längre period för att ta tillvara på elevernas intresse för detaljerna i 
temat, motverkar detta elevernas stress och ytlighet. Hon skriver också att om barnen får använda 
alla sina sinnen inom ett och samma tema, medför detta en djupare förståelse. 
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I Lgr 80 beskrivs det att innehållet i ett tema ska syfta till att eleverna ska fördjupa sig inom ett 
område. Vidare tar Lgr 80 upp att eleverna skall ges möjligheten att ta på sig ett tidskrävande arbete, 
men även att planera och kunna ta ansvar för en större uppgift. Arfwedson (1983) anser att om lärare 
använder sig av temaarbete som en arbetsform, kan detta hjälpa vissa elever att underlätta det 
problem, som de kan tänkas ha i sin inlärning. Det man som lärare ska tänka på är att ett tematiskt 
arbete inte är lösningen på alla problem. 
 
När det gäller utvärdering och observationer poängterar Eriksson (1989), att detta är bland det 
viktigaste inom ett temaarbete. Observationer är bra för att kunna anpassa innehållet till barnen och 
för att kunna ge föräldrarna en bild över hur deras barn fungerar, samt för att se barnet i olika 
sammanhang och därmed få ett underlag för de individuella handlingsplanerna. Att observera barnen 
kan även ge pedagogerna en insikt i hur eleverna ligger till i sin utveckling inom bland annat grov-, 
finmotorik, språkutvecklingen osv. Utvärderingen görs för att kunna ta lärdom av föregående arbeten 
och göra nästkommande lite bättre. 
 
3.4 OLIKA INLÄRNINGSSTILAR 
 
I Lpo94 sägs att lärarna i skolan ska utgå från varje elevs individuella förutsättningar, behov och 
tänkande. Det står även skrivet att lärare ska stimulera eleverna så att de kan se de förutsättningar 
som de har, istället för de svårigheter som varje människa har med sig i sin ryggsäck. Dr Rita Dunn 
och Kenneth Dunn (1993) anser att varje persons inlärningsstil kommer från vissa faktorer så som 
biologiska, miljö- och utvecklingsmässiga. Det finns 21 faktorer som har inverkan på inlärningen 
Dessa faktorer kan man dela upp i fem olika områden; miljö, känslor, sociala -, fysiska - och 
psykiska faktorer. Dunn och Dunn (1993) menar att människor använder sig av fyra sinnen för att 
lära sig. Det sinnet som är det kraftigaste hos oss som personer det är det sinnet som vi använder oss 
av mest även när vi lär oss något nytt. Dessa sinnen är visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt, 
sinnenas kännetecken är:  
 

• Visuellt: man lär sig genom att se, dessa personer föredrar att använda sig av bilder, diagram 
och andra visuella material.  

• Auditivt: Dessa personer lär sig genom att höra, de lyssnar gärna och pratar med fördel högt 
för sig själva.  

• Taktilt: De lär sig genom att använda händerna, de koncentrerar sig lättare och är mer aktiva 
om de kan använda sig av händerna i inlärningen.  

• Kinestetiskt: Detta kan delas in i den yttre � och den inre faktorn. Vissa måste använda sig av 
hela kroppen när de lär sig, medan andra vill få med så många känslor som möjligt i 
inlärningen.  

 
Enligt Dunn och Dunn (1993) tror många att de som lär sig på ett auditivt och visuell sätt har lättare 
att lära, vilket för det mesta stämmer. De taktila och kinestetiska personerna får sällan utrymme i 
skolan, vilket leder till att de efter ett tag upplever sig misslyckade. De förlorar ofta sin tro på sig 
själva till skillnad mot de personer som lär på ett auditivt och visuellt sätt, som gagnas av den 
undervisning som för det mesta brukas i skolan idag.  De olika sinnena kan ändras genom åren. För 
det mesta lär sig yngre barn genom taktil- eller kinestetisk stil. 
 
Etnografi är enligt Birgitta Kullberg (1996) att en forskare ska förstå hur en annan person lever och 
lär. Detta kan lärare enligt henne ta med sig in i klassrummet. När en lärare använder sig av etnografi 
i undervisningen ska denna vara undersökande. Läraren ska ta hänsyn till elevernas förförståelse så 
som behov, intressen osv. På detta sätt kan lärarna hjälpa eleverna, utifrån deras behov och sätt att 
lära sig på. Att försöka hitta hur eleven vill ha sin undervisning och hur läraren i sin tur lägger upp 
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denna på är en tidskrävande del i lärandet och enligt Kullberg (1996) är tiden den enda stora 
nackdelen i att arbeta etnografiskt. Att lära ut på ett etnografiskt sätt tar tid och många gånger räcker 
inte tiden till när läraren ska se till varje individs behov. Pedagogen ska visa sig vara intresserad och 
engagerad, de ska vara väl förberedda till lektionerna och väl insatta i ämnet som de ska undervisa i. 
Förberedelserna kan vara att lärarna ska vara medveten om och förstå teorier om lärandet och 
utvecklingen. Pedagogerna skall ha kunskaper i olika metoder som de kan använda sig av i 
undervisningen inom specifika ämnen. 
 
3.5 INDIVIDUALISERING 
 
Tittas det närmare på individualisering anser Arfwedson (1983), att när man arbetar tematiskt så 
erbjuds automatiskt fler möjligheter till individualisering än andra arbetssätt. Att ta hänsyn till olika 
elevers individuella utgångspunkter i uppläggningen av ett temaarbete, är något som läraren kan 
göra. Men att gå in i elevens minsta del i deras situation och utgå därifrån är enligt makarna 
Arfwedson omöjligt. I Lgr80 står det att skolan inte bör sträva mot att vara likadan mot alla barn, när 
eleverna går ut skolan ska de fortfarande ha sin individualitet kvar. Däremot står det att skolan har en 
skyldighet att ta hand om barnen där de själva befinner sig i sina intressen och förmågor.  
 
Monika Vintereks (2003) doktorsavhandling visar att eleverna idag erbjuds ett större individuellt 
ansvar och även ett större inflytande över sitt eget lärande. Eleverna ska idag kunna söka information 
som passar det som de ska studera. De ska även klara av att finna information som passar deras egen 
kunskapsnivå, samt utifrån detta finna sin egen lärstil för att kunna ta in all den information de 
behöver för att nå ett livslångt lärande.  
 
4. PEDAGOGISK FÖRANKRING I STYRDOKUMENTEN 
 
Det finns ingenting i Lpo94 som konkret säger att lärare och elever ska arbeta med temaarbete, men 
däremot finns det mycket som tyder på att detta är ett arbetssätt som skall användas i skolan. Bland 
annat står det att rektorn ska ansvara för att undervisningen inom olika ämnesområden ska 
samordnas så att eleverna får en kunskap som är byggt på en helhet. Rektorn ska också se till att 
eleverna får en ämnesövergripande kunskap genom integration av olika ämnen i undervisningen. I 
Lpo94 kan vi även läsa att skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper. 
 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 
där dessa former balanseras och blir till en helhet. (Lpo94 s.8) 

 
Ett inflytande som ska anpassas och utvecklas efter elevernas ålder och mognad. Det är varje skolas 
skyldighet att aktivt verka för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas inflytande. 
(www.skolutveckling.se 2007-11-07 kl. 19.30 ) 

 
På Skolverkets hemsida om skolutveckling finns det att läsa om olika områden där verket anser att 
barn och elever ska ges en möjlighet till inflytande, bland annat i verksamheten och undervisningen, 
där lärare och elever i grundskolan ska planera samt utvärdera undervisningen. Detta innebär att 
eleverna ska ges möjlighet att påverka kursinnehåll och val av arbetsmetoder för att nå kursplanernas 
mål. Men för att eleverna ska kunna göra detta behövs det en genomgång där de får ta del av 
läroplanen och kursplanernas uppbyggnad och syfte, utbildningens innehåll och olika arbetsmetoder. 
Det är skolans skyldighet att ge eleverna dessa förutsättningar för att de själva ska kunna vara med 
och påverka sina studier. Elevens inflytande ökar efter mognad och ålder.  
 
 

http://www.skolutveckling.se2007-11-07kl.19.30
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5. METOD 
 
5.1 VAL AV METOD 
 
5.1.1 OBSERVATIONER 
 
Jan-Axel Kylén (2004) skriver i sin bok om observationer och menar att detta är också den mest 
grundläggande metoden för att få en beskrivning av det som sker och händer just nu. Man kan 
observera olika situationer och ställa sig själv frågan - Vad ser jag just nu? � Vad såg jag? 
Observationer är enligt Patel och Davidsson (2003) väldigt användbara när man ska samla 
information inom områden som berör beteenden och händelseförlopp i dess naturliga situation. Det 
som är viktigt att tänka på är att man som observatör måste ta ett beslut om vad det är man ska 
observera, hur man ska notera detta och hur man som observatör ska förhålla sig. Vidare menar 
författarna, att om observatören är okänd för individerna så kommer individerna medvetet att uppför 
sig som vanligt. Det finns olika typer av observationer, den strukturerade och den ostrukturerade 
metoden. Den strukturerade metoden innebär att observatören redan i för väg har bestämt vad det är 
som ska observeras, då är det vanligt att göra ett så kallat observationsschema och till skillnad från 
den ostrukturerade metoden, där man beskriver det man ser så som man som observatör själv vill, 
den är också den vanligaste metoden att använda sig av när det gäller ett utforskande syfte. 
 
För observation använder forskare sig av sinnen, dit hör syn, hörsel, lukt, smak, känsel och muskler 
(Kylén, 2004). Vi kan använda oss av alla sinnena för systematiska observationer, och beroende på 
vad det är som ska observeras så använder vi de sinnena som är lämpade för just detta. Våra sinnen 
är olika väl utvecklade och skiljer sig från person till person. Förmågan att observera är också 
beroende av både arv och miljö, träning och erfarenhet och inte minst av att kunna sätta ord på det vi 
observerar menar Kylén (2004). Författaren menar att observationer kan vara av olika karaktärer, 
dessa är: 
 

• Fria observationer, med detta menas att styrningen är måttlig och att det är det som 
observatören ser som ska redovisas. Dokumenteringen görs med fria ord, antingen genom att 
skrivas ner eller spelas in, för att sedan kunna skrivas ner. 

• Mätningar, vid denna form av observation använder observatören sig av teknisk utrustning. 
Denna form används främst när det gäller att observera mätningar av luft, temperatur och 
vikt. 

• Utprövning eller övning är en bra metod för att se hur observatören kan pröva ut hjälpmedel, 
observationer görs både vid utprövning och vid träning i att använda utrustning och rutiner. 

• Flöden, detta är en metod som lämpar sig bäst när observatören ska observera hur något 
förflyttar sig, hur ett föremål rör sig (Kylén, 2004) 

 
I vår observation använde vi oss av fria observationer, det är det som vi sett som vi redovisar genom 
att skriva ner detta. 
 
Bell (2006) belyser hur viktigt det är att vara noga förberedd inför observationen, samt att man som 
observatör i förväg bör ta reda på var det är lämpligast att placera sig i rummet, detta för att få en bra 
inblick över det som man valt att observera. 
 
Vi använde oss av ett observationsschema (Se bilaga1) för att lättare kunna komma ihåg vad det var 
som vi hade valt att studera. Men det uppstod även situationer som vi inte hade tänkt på, som vi la 
till och tillförde egna punkter på det redan färdiga observationsschemat. Vi tog även bort vissa 
punkter när vi såg hur de arbetade med sitt tema. Efter alla ändringar som gjordes, blev det ett nytt 
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schema som passade bra (Se bilaga 5). Vi placerade oss på ett sådant sätt i klassrummen, så att det 
skulle gå lättare att observera alla elever. Vår tanke var även att inte synas för mycket, för att inte 
störa eleverna i deras arbete. 
 
 
 
5.1.2 INTERVJUER 
 
Att gå ut bland folk och börja en intervju anser Steinar Kvale (1997) vara okej, men det beror på vad 
det är som intervjuaren vill ha ut av intervjun. Han anser att om man som intervjuare ska gå 
metodiskt tillväga ska man lägga upp och planera arbetet i förväg. Med detta menar han att man ska 
fundera hur intervjun ska börja, hur många som ska intervjuas. Det är också viktigt att inte ställa 
ledande frågor, samt att fundera på hur intervjun sen ska analyseras, detta är något som bör beaktas 
innan arbetet påbörjas (1997). När det handlar om kvalitativa och kvantitativa metoder skriver Patel 
och Davidsson (2003) att det är genom dessa två metoder intervjuaren genomför en empirisk 
undersökning, detta för att få fram ett resultat som senare kan analyseras och tolkas. Författarna 
Trost (2005) och Kvale (1997) skriver också om dessa två olika intervjumetoder, kvalitativa 
intervjuer och kvantitativa intervjuer. Kvantitativa intervjuer är, enligt dessa två män, när intervjun 
kommer fram till antal eller ord såsom längre och fler. Kvalitativa intervjuer innebär att det ställs 
enkla och raka frågor och att svaren från den som blir intervjuad genom denna metod blir 
innehållsrika. I slutet får intervjuaren ett material som är väldigt berikat och med hårt arbete kan det 
finnas många intressanta saker, exempelvis går det att få reda på hur den intervjuade tänker och 
känner. Kvantitativa intervjuer ses som mera tillförlitliga av många, enligt Trost (2005), eftersom det 
är ett stort urval. Trost menar, att när intervjuaren använder sig av kvalitativa intervjuer kan dessa få 
fram mycket information, men det är beroende på hur man bearbetar den data som kommit fram. 
 
Kvale (1997) skiljer på tre sorters samtal, han anser att intervjun är ett av dessa tre. Dessa tre sorter 
är vardagslivets spontana samtal där samtalets syfte inte spelar någon större roll det är mer 
samtalsämnet i sig som är av vikt. Den andra sorten är den professionella intervjun här finns bland 
annat anställningsintervjun, den rättsliga och terapeutiska intervjun, i denna sort har alla olika syften 
och strukturer. Här är det en maktskillnad som visar sig tydligt, bland annat terapeuten och patienten, 
polisen och den åtalade osv. Den tredje sorten av samtal är en filosofisk diskurs här befinner sig 
parterna på en gemensam nivå, de ifrågasätter varandras frågor och svar. Här sätts ämnet i samtalet i 
fokus. Trost (2005) anser att man inte ska använda sig av ordet samtal när det talas om intervjuer, ett 
samtal kan vem som helst göra med vem som helst utan träning och syfte men det kan man inte med 
en intervju som ska leda någon vart. Trost (2005) menar också att intervjuare måste kunna känna 
empati för den person som intervjuas, man måste alltså kunna försöka sätta sig in i den intervjuades 
tankar och varifrån dessa kommer. 
 
Frågor som ställs under intervjuerna kan vara standardiserade eller strukturerade. Trost (2005) 
skriver att standardiserade frågor är sådana som ser likadana ut för alla som blir intervjuade medan 
strukturerade frågor är öppna, de kan se olika ut för alla intervjuade. Det som bör tänkas på är att 
vissa intervjuer kan innehålla mycket av en sort och lite av en annan, därför behövs det blandade 
frågor. Kvale (1997) anser att när en kvalitativ intervju görs ska denna vara av halvstrukturerad art, 
dvs. man använder sig av en intervjuguide där det står teman och vissa förslag till frågor så att det 
finns ett mönster att följa, men frågorna ska komma fram under intervjun, bland annat från den 
intervjuades svar men också från sin egen förståelse av ämnet. 
 
Kvale (1997) delar upp intervjun i sju olika stadier dessa är tematisering, planering, intervju, utskrift, 
analys, verifiering och rapportering. En kort förklaring till de olika stadierna: 
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• Tematisering: Här ska intervjuaren formulera ett syfte till intervjun. Själva planeringen av 

intervjun påbörjas här och då är vad, varför och hur nyckelfrågorna som man ska ställa sig. 
• Planering: Intervjuaren planerar för den metod som man ska använda sig av för att få fram så 

mycket information som möjligt. Ett godkännande från de personer som ska ingå i 
undersökningen måste fås, även skola, rektor och föräldrar om detta är nödvändigt. Informera 
de som ska intervjuas om att de kan vara anonyma. 

• Intervju: Genomför intervjun med hjälp av den intervjuguide som gjorts tidigare. 
• Utskrift: Intervjun skrivs från talspråk till skriftspråk, detta är en första tolkning av intervjun 

och på detta sätt förbereder intervjuaren sig för kommande analys. 
• Analys: Här framkommer det hur intervjuaren bäst kan gå tillväga för att analysera den data 

som kommit fram under intervjun. Ska de intervjuade ha något inflytande på det som tolkas, 
detta är en fråga som bör beaktas. Kvale (1997) tycker inte att analysen är den del av arbetet 
som ska ta mest tid. 

• Verifiering: Här kollas det upp att det som kommit fram överensstämmer med det som från 
början skulle undersökas. 

• Rapportering: Rapportera resultatet på ett förståeligt sätt som motsvarar vetenskapliga 
kriterier. 

 
Det är många olika saker som bör tänkas på, enligt Trost (2005), innan intervjun utförs. Dessa saker 
är bland annat att man som intervjuare ska lyssna aktivt, inte bli ifrågasättande, och att erbjuda de 
intervjuade att vara anonyma. Den plats intervjun kommer att utföras är också av viktig aspekt, vilka 
kläder man har på sig, om det bör vara en eller två när intervjun utförs, bör det användas en 
bandspelare osv. Kvale (1997) har skrivit om vissa kriterier för att man ska bli en bra intervjuare, 
dessa är att man ska vara kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, 
minnesgod och tolkande. Det finns nästan ingen skillnad mellan att intervjua vuxna och att intervjua 
barn enligt Trost (2005). Vad som också bör tänkas på, är att barn ofta kan ha svårigheter med att 
sitta stilla och koncentrera sig under en längre tid, då kan intervjun utföras vid flera tillfällen. Även 
svårigheten att sätta sig in i ett barns tankar är något som man ska tänka på, enligt Trost (2005), det 
kan vara svårt nog att försöka förstå hur en jämnårig tänker. En bra intervjuperson är en människa 
som är samarbetsvillig, vältalig och kunnig anser Trost (2005). 
 
I vår intervju har vi använt oss av kvalitativa metoder, detta gjordes på grund av att vi ville få 
innehållsrika svar av de intervjuade. Frågorna som ställdes var av både standardiserad art men även 
strukturerade. Våra intervjufrågor användes som ett stöd under intervjun, inte som en mall att följa 
till punkt och pricka. De intervjuade fick vetskap om att de var anonyma i sina svar. Platsen för 
intervjuerna, ville vi skulle vara ett rum där vi kunde utföra intervjuerna ostörda. Vi erbjöds rektorns 
kontor som för dagen var ledigt. Vi valde att möblera om lite för att skapa en mer gemytlig stämning, 
intervjuaren satt mitt emot den som blev intervjuad och den av oss som antecknade satt lite vid sidan 
av för att lättare kunna observera samtalet. Under intervjun med eleverna valde vi att delta båda två 
på grund av att tillsammans ser och hör man bättre med fyra ögon och öron än med bara två, 
olyckligtvis fanns inte tiden för att vi skulle få denna möjlighet med lärarna också.  
 
 
5.1.3 HERMENEUTIK 
 
Enligt Kvale (1997) är hermeneutikens syfte att hitta en förståelse av en texts mening, han anser att 
hermeneutiken är mycket viktigt för intervjuforskning, den hjälper till både vid intervjun men även 
vid tolkningen av denna. Alvesson och Sköldberg (1994) anser också att texttolkningen är 
utgångspunkten för hermeneutiken och att huvudtemat alltid har varit att man endast kan förstå 
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helheten när man ser sambandet mellan de olika delarna. Dennis Groth (2007) skriver i sin 
doktorsavhandling att hermeneutik handlar om historiens påverkan på det aktuella objektet, men 
även den förståelse som fårs kring objektet genom forskning. Vår egen tolkning av detta är, att 
hermeneutiken handlar om den insikt som man har i något, på grund av vad historien har att säga, 
men även på grund av det som man själv har upplevt. Det pratas mycket om den hermeneutiska 
cirkeln, Kvale (1997) förklarar den exempelvis som att läsaren kan få en förståelse av en text, genom 
att se delarna utifrån en helhet. När läsaren tittar på delarna kan detta ge en annan uppfattning av 
helheten, än den som man hade från början, som återigen kan ändra delarna och så vidare. Med andra 
ord är den hermeneutiska cirkeln en ständig växling mellan delarna och helheten. 
 
I Alvesson och Sköldbergs (1994) Tolkning och reflektion står det skrivet att den som ska tolka en 
text gör alltid detta utifrån deras egen förförståelse och vad tolkaren har i sitt bagage. Detta gör att 
det som man kommer fram till inte blir absolut utan det får endast en relativ objektivitet.  
 
I vår studie har den hermeneutiska cirkeln varit att vi har satt oss in i lärarnas och elevernas 
situationer för att se hur temaarbetet uppfattas. Detta arbete har vi gjort så att för varje fråga som vi 
har ställt till de olika intervjupersonerna har detta gett oss en liten uppfattning om någonting större. 
Dessa små bitar har vi sedan försökt lägga ihop så att vi har fått en helhet utifrån de små delarna. 
 
5.1.4 ETNOGRAFI 
 
Vi har läst Birgitta Kullbergs (1996) bok Etnografi i klassrummet för att få en insikt i vad etnografi 
är. All kommande information inom detta ämne är taget från Kullbergs (1996) bok. Etnografi 
betyder folkbeskrivning, tanken med detta är att forskaren (etnografen) ska förstå andra personers 
sätt att leva och lära. Medvetande om metod och teori men även fantasi är tre delar som måste finnas 
hos en bra etnograf. Det finns flera olika delar som man ska tänka på när det ska göra ett etnografiskt 
arbete: 
 

• Intressera sig för det område som ska granskas. 
• Formulera några inledande forskningsfrågor, så att man vet vad det är man egentligen vill 

veta. 
• Sätta sig in i det område som har valts, detta arbete ska pågå genom hela studiens gång. Sätter 

man sig in i områden ordentligt kommer detta att gagna sig själv i den kommande 
undersökningen. 

• På ett tankemässigt plan kunna se hur studien kommer att se ut. 
• Träna sig i att vara en etnograf, detta innebär bland annat övning i att observera, kunna skriva 

berättande, beskrivande, analyserande och tolkande. 
• Etnografen ska besluta om urvalet detta är undersökningsplats, personer. 
• Utföra observationer genom att skriva loggbok eller dagbok där allt ska datummärkas. Börja 

med att skriva ner det berättande och beskrivande för att efteråt kunna gå in och analysera 
och tolka. En observation ska inte göras under ett och samma tillfälle, detta för att kunna 
återkomma till för att kunna se vissa mönster, om  något avviker eller liknande. 

• När man utför en intervju i en etnografisk undersökning är det ofta kvalitativ forskning man 
använder sig av, för att förstå hur en person tänker. De frågor man ska använda sig av är 
frågor som växer fram genom de observationer som görs och från övrigt arbete inom detta 
ämne. Intervjuerna kan göras som informella (samtal kontinuerligt under studien) och som 
formella (djupintervju). 

• Fortlöpande analyser och tolkningar måste finnas från observationerna och intervjuerna. 
Dessa ska innehålla fyra karaktärer; berättande, beskrivande, analyserande och tolkande. 
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• Etnografen gör en avslutande analys av valfri form, detta är skeendet där etnografen ska hitta 
studiens svar. 

• Rapporten ska skrivas på ett berättande, beskrivande, analyserande och tolkande sätt, denna 
ska skrivas för dem som kommer att läsa rapporten. Rapporten ska skrivas så enkel som 
möjligt och den ska ge information. 

• När allt detta är gjort, är det bara att fundera ut hur detta sen kan användas i verkligheten. 
  

En etnografisk studie är både hel- och delinriktad skriver Kullberg (1996), med detta menar hon att 
man lever i en helhet och försöker förstå att varje del är mer än en del och helheten är mer än 
summan av delarna tillsammans. Kullberg som är både lärare och forskare funderade i början om det 
skulle vara någon idé att forska i skolan på grund av att detta är för henne så pass välbekant för 
henne, nu känner hon att hon kanske är duktig på det som rör utbildningen och vissa ämnesområden 
men hon vet inget om hur eleverna uppfattar deras egen lärandemiljö. Hon säger också att alla kan 
lära sig otroligt mycket bara man inte håller fast vid sina egna tankar, utan försöker se saker ur ett 
annat perspektiv, ur någon annans ögon. 
 
Etnografi har vi använt oss av på det sättet att vi har använt oss av detta förhållningssätt när vi har 
analyserat vårt material. Detta har vi gjort för att kunna se mönster och eventuella avvikelser i vår 
undersökning.  
 
5.2 VAL AV UNDERSÖKNINGSGRUPP 
 
Trost (2005) anser att när en kvalitativ undersökning utförs är urvalet ganska ointressant. Han anser 
att denna sorts undersökningar ger oss svar på vad de flesta människor tycker. Trost (2005) menar att 
det som ska tänkas på är att få en spridning av de människor som intervjuaren är intresserad av att 
intervjua. Detta har vi nått med att ta elever från olika årskurser. När man som intervjuare gör en 
kvalitativ intervju ska man bara välja ut några personer som man ska prata med, mellan fyra till åtta 
anser Trost (2005) vara tillräckligt. 
 
När vi kontaktade skolan var pedagogerna positiva till våra kommande besök och vi förstod på dem 
att temaarbete var en ofta återkommande del i skolans vardag. Vid intervjutillfället arbetade åk 4-6 
med ett tema om kroppen. Våra observationer gjorde vi inom detta ämne. Intervjuerna gjordes med 
berörda personer inom temaarbetet. 
 
Våra observationer och intervjuer har vi valt att göra på en liten skola i norrbotten. Skolan innehåller 
ca 165 elever från förskolan upp till klass 6. Det är åldershomogena klasser, dvs. klasserna består av 
elever som är födda samma år. I denna skola erbjuds även fritidsverksamhet på eftermiddagarna. En 
vacker och fin utemiljö finns också tillgänglig för eleverna, där det finns stora möjligheter till 
naturupplevelser. Närbeläget skolan finns elljusspår, isbana, friidrottsplan, fotbollsplan och bibliotek. 
När de arbetar med tema har de delat upp åk 4-6 i fyra olika grupper, jämt fördelat mellan flickor och 
pojkar. Grupperna ser likadana ut från vecka till vecka och eleverna vistas i samma lokal, det är 
lärarna som turas om att byta grupp och de arbetar alla under samma tema, men har olika 
arbetsuppgifter och del av temat. Under höstterminen -07 har de arbetat kring temat 
människokroppens uppbyggnad och dess funktion, det är detta tema de arbetar med när vi kom dit 
för att göra våra observationer. Vi valde att göra våra iakttagelser i en klass där ingen av oss känner 
eller har någon anknytning till någon, detta för att eleverna och pedagogerna ska uppföra sig som 
vanligt och inte tänka på att vi är där. Vi har observerat två olika elevgrupper med 17 elever i 
vardera. Miljön där observationerna gjordes var ett extrarum som även användes som musikrum och 
grupprum samt åk 6 klassrum. Extrarummet var inrett med sex bord som egentligen är avsedda för 
två personer, men vid flera av borden satt de fyra elever och arbetsytan blev därför minimal, det var 
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väldigt kalt på väggarna och klassrummet kändes ganska kallt både i grader och i atmosfär. I det 
andra klassrummet kändes uppställningen av bänkarna ganska stel, de var uppställda två och två i tre 
lodräta rader. Det var mycket av elevernas egna alster på väggarna och det kändes trevligt. Ibland 
fastnade våra ögon på en vägg som var full av stora fönster, vi kunde komma på oss själva med att 
drömma oss bort och därmed sluta observera, vår tanke blev att detta gör säkert eleverna då och då. 
Vår tanke och tro är att miljön har inverkan på elevernas lärande, det vi har kunnat se under våra 
observationer är att mycket finns att göra åt möblering, men det mesta kräver tid, pengar och 
engagemang. Det finns även saker som man kan göra för miljön som inte kostar någonting, lärare 1 
hade noggrant förberett möbleringen av borden i extrarummet, för att alla elever skulle få en bättre 
arbetsställning och en möjlighet att sitta bekvämt under undervisningens gång. Lärare 2 hade inte 
förberett möblering av extrarummet vilket resulterade i att en del elever satt med ryggen mot 
whiteboardtavlan och tvingades till en obekväm arbetsställning för att kunna läsa det som läraren 
antecknade på tavlan. 
 
När det gällde intervjuerna bad vi pedagogerna välja ut elever som var villiga att ställa upp på 
intervjun och att de var någorlunda verbala. Vi ville inte att de skulle plocka ut de elever som 
presterar bäst, utan vi ville att de skulle tycka om att prata så att vi på bästa sättet kan få utförliga 
svar på de frågor som vi ställde till dem. Vi bad de båda pedagogerna att de skulle välja ut tre 
stycken elever, en från varje årskurs, en lärare fick tag i tre elever medan den andra bara fick tag i 
två. Eleverna som blev utvalda var två flickor från klass 6, en flicka från klass 5 och en flicka och en 
pojke från klass 4. De två pedagoger vi intervjuade är de lärare vi träffade vid första 
observationstillfället, dessa var båda kvinnliga pedagoger. 
 
5.2.1 BORTFALL 
 
Pedagogerna fick i uppdrag av oss att välja ut en person från varje årskurs i de två olika grupperna, 
för att vi skulle få en liten spridning av åldrarna. Detta skulle ge oss 6 personer att intervjua, men det 
var en av lärarna som inte fick någon ur årskurs 5 att ställa upp. Vi ansåg att en person som inte är 
villig att ställa upp på en intervju, kommer inte heller att ge oss ingående och utförliga svar, därför 
tog vi beslutet att använda oss av de 5 elever som var intresserade att ställa upp. 
 
5.3 GENOMFÖRANDE 
 
5.3.1 OBSERVATIONER 
 
Vi har gjort vår observation på detta sätt: vi sitter ner och använder oss av våra sinnen när vi 
observerar vad det är som pågår i klassrummet, dessa observationer skriver vi ner och direkt efter ett 
observationspass sätter vi oss ner tillsammans och reflekterar vad det är som vi har sett, hört och 
känt. Nedan följer fyra punkter på hur vi gått tillväga: 
 

• Det första som hände var att vi satte oss ner tillsammans och reflekterar över våra 
iakttagelser. Här skrev vi ner det som är berättande och beskrivande i våra observationer, för 
att ta med oss vissa tankar och fundera över till fas två. 

 
• Här handlade det om att utbyta de tankar som hade uppstått för var och en av oss, för att 

sedan tillsammans analysera och reflektera över våra gemensamma observationer. Detta 
försökte vi göra på ett så ingående sätt som möjligt. 
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• Vi tar åter en paus i våra analyser och reflektioner, tar med oss tankarna hem och funderar på 
var sitt håll för att försöka hitta de små delarna i ett stort arbete. Detta gjorde vi för att kunna 
utveckla våra analyser ytterligare. 

 
• Återigen träffas vi för att reflektera och analysera det material som vi har fått fram från våra 

iakttagelser och det som vi har kommit fram till under tiden som vi har haft vårt uppehåll från 
skrivandet och ägnat tiden till tankar och funderingar. 

 
De ovan beskrivna punkterna görs för varje observationstillfälle för att sedan: 
 

• Försöka se avvikelser eller liknelser vid de olika observationstillfällena som vi har utfört. Här 
skriver vi ner det som är viktigt i våra iakttagelser 

 
Vi tog kontakt med denna låg- och mellanstadieskolan per telefon för att fråga om de arbetade 
tematiskt, vi blev varmt mottagna av personen på andra sidan luren. Denna kvinna meddelade att de 
jobbade tematiskt men att hon var tvungen att prata med sina kollegor så att allt var okej för oss att 
komma dit. Kvinnan ringde dagen efter för att meddela att vi var välkomna dit nästkommande 
onsdag mellan 8.30 och 10.30 för det var då som de arbetade med tema. Klasserna 4-6 hade jobbat 
med människokroppen och dess funktion som tema i ett par veckor under höstens gång och när vi 
kom dit fick vi vetskap om att temat skulle räcka två veckor till. Att det bara var två tillfällen för oss 
att observera, kändes lite tråkigt men vi tänkte att vi gör det bästa av situationen och är glada för de 
två tillfällen som vi fått delta. Första gången vi kom till skolan blev vi varmt mottagna av lärarkåren, 
en pedagog kom snabbt fram till oss och erbjöd oss att vara med på hennes lektioner, detta ville vi 
gärna. Vi presenterade oss för eleverna när vi kom in i klassrummet, sedan satte vi oss ner vid ett 
bord, denna plats valde vi med tanke på att kunna se alla elever samt att vi inte satt mitt i gruppen, vi 
valde att sitta lita vid sidan av för att lättare kunna observera vad som skedde i och utanför 
elevgruppen. Bell (2006) menar att det är av stor vikt var observatören placerar sig i rummet under 
observationerna, för att få en bra inblick över objektet som ska observeras. Vi tillbringade första 
passet med lärare 1 och dess 17 elever, pass 2 blev vi också inbjudna av en trevlig lärare, vilket vi 
tackade ja till. Vår önskan var att vi skulle få vara i två grupper för att kunna se likheter, olikheter 
inom grupperna. Pass två gick vi in till denna lärare med hennes 17 elever, här gick vi tillväga på 
samma sätt som i föregående grupp, vi presenterade oss och satte oss ner för att börja vår 
observation. Vi använde oss av observationsschemat (Se bilaga1) när vi observerade respektive 
grupp. De olika punkterna i schemat passade inte till den aktuella observationen, vi valde att ändra 
dessa när vi märkte hur skolan arbetade tematiskt (se ändringen i bilaga 5). I temaarbetet 
tillhandahöll läraren de material som eleverna behövde, det fanns inget tillfälle för eleverna att vara 
kreativa i sitt skapande och därför behövde de inte något eget material. Grupprum var aldrig aktuellt 
eftersom de arbetade tillsammans i stor grupp med läraren hela tiden. 
 
Andra tillfället funderade vi om vi skulle följa med lärarna eller eleverna, vad skulle ge oss mesta 
information? Vi bestämde oss för att det var eleverna som skulle observeras eftersom vi anser att det 
är eleverna som är mest angelägna för vår forskning. Under dessa lektioner som de arbetar tematiskt 
är det lärarna som roterar i de olika klassrummen, så vi gick tillbaka till det klassrum som vi var 
första gången. När vi kom in i klassrummet denna gång var det ingen av eleverna som verkade 
reagera över vår närvaro. Vi satte oss ner för att på bästa sätt kunna iaktta alla elever utan att vi 
skulle behöva vända och vrida så mycket på oss. Denna gång var det också 17 elever i varje grupp. 
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Efter varje observationstillfälle har vi satt oss ner för att snabbt kunna renskriva och göra den första 
tolkningen av det material som vi har samlat in. Även rasten mellan de två lektionspassen ägnades 
till att analysera vad vi sett, detta gjordes genom diskussioner mellan varandra. Det har under våra 
diskussioner uppstått frågor som vi senare använde oss av i våra intervjustudier, med både lärare och 
elever. 
 
5.3.2 INTERVJUER 
 
När intervjuer är gjorda är det dags att bearbeta, analysera och tolka dessa. Trost (2005) skriver att 
när man gör en kvalitativ intervju finns det inga gemensamma spelregler för hur man ska gå tillväga 
för att bearbeta, analysera och tolka, detta är upp till var och en att hitta ett sätt som passar för en 
själv. När man gör en kvantitativ intervju finns det hjälpmedel för att bearbeta den data som kommer 
fram. Kvale (1997) menar att många intervjuuttalanden kan vara motsägelsefulla, detta är inte ett 
bevis att de inte har talat sanning, utan detta kan tyda på att den intervjuade inte har samma kunskap 
i alla frågor men även att de har olika känslor för frågorna. Det finns sex olika steg att kunna 
använda sig av när man ska analysera, dessa behöver inte vara i någon speciell ordning enligt Kvale 
(1997). De olika stegen är beskrivna i korthet nedan: 
 

• Beskriver den intervjuade sin livsvärld alltså sin relation till ämnet, personen berättar vad 
han/hon upplever, känner osv. 

• Intervjupersonen kommer själv på andra sätt att se på ämnet, nya innebörder. 
• Den som intervjuar tolkar den intervjuades svar och sänder tillbaka detta till den intervjuade. 

Detta görs för att det inte ska bli några missförstånd. 
• Här tolkas den utskrivna intervjun, antingen gör man det själv eller tillsammans med andra 

forskare. Här tas det även bort sådant som inte har relevans till det som ska undersökas, det 
oväsentliga. 

• Det femte steget skulle kunna vara att göra en ny intervju, där det kan ställas frågor som rör 
den tolkning som har gjorts. 

• Detta skulle kunna vara att se den intervjuades nya handlande utifrån de nya insikterna 
han/hon har fått från intervjun. 

 
Vi har valt att lägga upp vår analys i olika steg: 
 

• Eftersom vi har gjort våra intervjuer med hjälp av anteckningar så blir det första att skriftligt 
sammanställa på ett förståeligt sätt. Dessa kommer att göras på ett berättande och 
beskrivande sätt. 

• Vår första tolkning av intervjuerna. Här går vi igenom intervju för intervju för att se vad det 
är som är relevant och vad det är som varje individ egentligen säger och menar. Vi försöker 
också ta bort det som är oväsentligt, här skrivs sammanställningen av intervjuerna till vårt 
arbete. 

• Efter en tids uppehåll för egna tankar och reflektioner kommer vi att börja med en mer 
djupgående tolkning och analys över de intervjuer vi har utfört. 

• Sammanställa intervjuerna, elever och lärare för sig. 
• Sammanställa alla intervjuer för att kunna se eventuella samband, men även för att kunna se 

eventuella avvikelser. 
 
Eftersom vi gjorde våra intervjuer med hjälp av anteckningar blev det första vi gjorde, att skriftligt 
sammanställa allt på ett förståeligt sätt. Detta gjorde vi på ett berättande och beskrivande sätt, som en 
första tolkning av våra intervjuer. Sen gick vi igenom intervju för intervju för att se vad det var som 
var relevant och vad det var som varje enskild person egentligen sagt och menat i sina svar. Vi tog 
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även bort det som var oväsentligt för vår studie. Sen skrev vi en sammanställning av intervjuerna till 
vårt arbete. Efter en tids uppehåll för egna tankar och reflektioner började vi med en mer djupgående 
tolkning och analys över de intervjuer som vi hade utfört. Nästa steg blev att sammanställa 
intervjuerna, eleverna för sig och lärarna för sig, och slutligen en sammanställning av alla intervjuer 
för då kunna se eventuella samband, men även upptäcka det som avvek. Det är det sist nämnda som 
vi trycker mest på, för vi anser att det är den mest relevant för vårt arbete. 
 
Att välja ut elever som är samarbetsvilliga, vältaliga och kunniga som Trost (2005) vill att man ska 
göra, var enligt oss omöjligt, eftersom vi aldrig hade träffat dessa elever före vi första 
observationstillfället. Därför gav vi pedagogerna uppdraget att finna elever som var villiga att ställa 
upp, och som inte var rädda för att prata. När vi hade fått namnen på de eleverna som var villiga att 
ställa upp på en intervju, blev nästa steg att be elevernas föräldrar om godkännande för att få 
intervjua deras barn. Vi skrev en förfrågan till de utvalda elevernas föräldrar (Se bilaga 4) om det var 
okej att vi intervjuade deras barn, vi berättade att barnen skulle få vara anonyma och att det bara 
skulle vara vi (Anette Nyberg och Linda Bäcklin) som skulle få se svaren tillsammans med barnets 
namn. Lapparna skulle sedan returneras av föräldrarna till skolan tillsammans med deras 
namnunderskrift, lapparna var på plats när vi gjorde våra intervjuer. 
 
Skolan är en liten byggnad och det är ont om utrymmen där det går att sätta sig ner och arbeta ostört, 
i vårt fall intervjua ostört. Rektorn på skolan var för närvarande borta och hennes rum fanns därför 
till förfogande. En lapp sattes upp på rektorns dörr, där det stod att rummet var disponerat, för att 
obehöriga inte skulle störa oss under samtalet. Vi förberedde intervjuerna med eleverna noga, vi 
anpassade rummets möblering så att de skulle bli en naturlig och bekväm situation för eleverna. 
Intervjuerna med eleverna gjorde vi tillsammans där en antecknade och den andre förde samtalet, 
detta för att den som för samtalet kan engagera sig mer i den intervjuade bland annat genom 
ögonkontakt. Vi valde att använda oss av egna anteckningar för att inte bandspelare eller 
videokamera skulle distrahera eleverna. Vid intervjuerna använde vi oss av en kvalitativ metod, vi 
gjorde en intervjuguide och utgick ifrån denna (Se bilaga 2 och 3). Vi valde att närvara båda två när 
vi intervjuade barnen, detta val gjorde vi för att en av oss skulle skriva medan den andra fick 
engagera sig mer i den som blev intervjuad, då hade de alltid en som de upplevde var närvarande och 
hade ögonkontakt med dem, samt intresserad av vad som sades både före och efter intervjun. 
Tillsammans kunde vi komma ihåg speciella saker som skett, vi kanske upplevde saker och ting på 
olika sätt. Utifrån detta kunde vi diskutera mellan varandra vad egentligen som hänt.  
 
På grund av tidsbrist för lärarna ville de bli intervjuade samtidigt och eventuellt tillsammans. För att 
vi skulle få de enskildas åsikter och tankar valde vi att utföra intervjuerna med en lärare var, detta 
medförde att vi bara var en person som var tvungen att göra allt som ingår i en intervju. Vi fick alltså 
ställa frågor, anteckna, lyssna, betrakta, iaktta och försöka samla på oss alla de andra intryck som 
man använder sig av i en intervjustudie. Efter de enskilda samtalen med lärarna utbytte vi våra 
tankar, reflektioner och iakttagelser med varandra, detta gjorde vi för att tidigt kunna sätta ord på vad 
som sagts och vad vi sett. Kvale (1997) anser att man förmedlar så mycket mer än bara med ord när 
man svarar på en fråga, man använder sig av tonfall, gester osv. Det som vi tänkte på som Kvale 
(1997) tyckte var viktigt var att intervjuaren alltid ska avsluta sin intervju med att säga att frågorna är 
slut, men om den intervjuade har något som den vill ta upp eller fråga om innan intervjun avslutas. 
Detta är viktigt på grund av att den intervjuade ska känna att de får komma till tals om det är något 
de funderar över eller vill tillägga. 
 
 
 
 



 24

5.4 ANALYS  
 
5.4.1 OBSERVATIONER 
 
På denna skola verkar lärarna vara väldigt positiva till det mesta, detta blev vi uppmärksam på redan 
när vi kom in på skolan och in i personalrummet, det skrattades och var en mysig och positiv 
stämning. Denna positiva anda följde med in i klassrummen och det vi såg var att lärarna gillade sitt 
jobb, pedagogerna var positiva men vi anser inte att det var något specifikt just för att de jobbade 
tematiskt. Lärarnas bemötande mot eleverna upplevdes av oss som olika, lärare 1 började lektionen 
med att välkomna eleverna och visade tydligt att hon såg fram emot tiden tillsammans med eleverna, 
hon visade alla eleverna uppmärksamhet genom att läsa upp närvarolistan och titta på den vars namn 
lästes upp. Lärare 2 kom in i klassrummet och frågade vilken grupp de var och sedan om någon 
person var borta, sedan började genomgången av lektionen. Vi valde att titta på lärarnas och 
elevernas inställning till att arbeta tematiskt, genom att observera detta kunde vi få en förståelse för 
hur parterna upplever tematiskt arbete. När vi tittade på eleverna och deras inställning till 
undervisningen visade detta lite olika. Vi såg både elever med en positiv inställning, men även elever 
med en mindre positiv anda. Eleverna presterade vad lärarna ville att de skulle göra, eller det som 
lärarna krävde att eleverna skulle utföra. Detta var för det mesta att de skulle skriva i sin skrivbok, 
eller klistra in något papper på ett speciellt sätt. Många elever verkade lyssna aktivt, något som vi 
reagerade över var att ingen elev ställde någon fråga utan det var läraren som ställde dessa och 
eleverna fick svara. 
 
Miljön har vi observerat på grund av att vi anser att det är relevant för en positiv inlärning. Vi valde 
att lyssna till ljudnivån, samt kolla ljuset och möbleringen. Ljudet i klasserna var igenomsnitt ganska 
lågt, beroende på moment och lärare gick ljudet upp i grupperna. Vissa moment var mer praktiska 
och krävde därför att eleverna skulle byta platser, röra sig och diskutera, vilket i många fall medförde 
en högre ljudnivå. Vi kunde klart och tydligt se att de olika lärarna hade olika inverkan på barnen. 
Lärare 1 var lugn, sansad och gav raka direktiv, hon visade tydligt hur hon ville att lektionen skulle 
te sig och detta följde hon, här arbetade barnen i det tysta. Lärare 1 var även påläst och väl förberedd 
inför lektionen och hon fångade elevernas intresse genom att leva sig in, dra paralleller och klart och 
tydligt berätta vad hon ville att eleverna skulle göra. Lärare 2 var strukturerad, hon följde sin 
planering till punkt och pricka, hon var också påläst och kunnig inom sitt ämne. Hon hade en 
naturligt hög och gäll röst vilket vi förmodar fick några elever att tappa fokus, detta gjorde att det 
blev mer surrigt på lektionerna. Att hon inte fångade upp alla elevers intresse, var inte något som 
verkade bekomma henne, huvudsaken var att de flesta hängde med i undervisningen. Lärare 2 var 
inte konsekvent i sina handlingar, hon visade klart och tydligt att hon tillät en del elever exempelvis 
att tala rakt ut, medan hon krävde handuppräckning av andra. Ljuset uppfattade vi som väldigt starkt 
och obehagligt när alla lamporna var tända, men detta kunde justeras genom att släcka vissa av dem, 
vid ett pass var alla lampor tända men vid de andra tillfällena hade de dämpat ljuset, vilket vi 
föredrog. Vi såg en koppling mellan elevernas oro och ljuset, eleverna visade ett större lugn när 
belysningen var dov, när det var kraftig belysningen var eleverna mer oroliga, med orolig menar vi 
att eleverna hade svårare för att sitta still och engagera sig i arbetet. 
 
Lärare 1 ställer sina frågor till vem som helst i klassrummen, oavsett om de räcker upp handen eller 
inte. Lärare 2 kräver att vissa ska räcka upp handen medan andra får tala rakt ut, utan tillrättavisning. 
Lärare 2 tillät en elev att ligga på golvet på lektionstid. Detta skulle vi kunna se som en positiv del i 
undervisningen med tanke på att vi alla lär på olika sätt, men i detta fall hade det tidigare skett en 
liknande händelse med en annan elev och denne blev tillsagd och sedan bestraffad genom 
omplacering. Denna så kallade bestraffning gick ut på att flytta pojken till ett bord med enbart 
flickor, vår reaktion av detta var att det är ett straff att få sitta med flickor. Lärare 1 hade gjort sina 
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övningar som innefattade kroppen, så att eleverna skulle få tillfälle att röra på sig och använda sig av 
sina olika sinnen, vilket vi såg påverkade eleverna positivt, alla var delaktiga och de fick ut lite 
spänning ur kroppen så att de orkade fortsätta den teoretiska biten. Vi fick ta del av uppläggets mål 
och utifrån detta fick vi vetskap, att det läggs stor vikt vid att eleverna ska lära sig att samarbeta och 
lära känna varandra i de olika årskurserna. Något vi också såg var att eleverna vid några tillfällen 
skulle arbeta enskilt, hur ska detta leda fram till målet? Observationerna visade också på en ganska 
snäv lektionsplanering, när vissa elever blev klara med sina uppdrag, då fanns det inget för dem att 
göra vilket resulterade i mer oroliga elever. 
 
5.4.2 INTERVJUER 
 
5.4.2.1 LÄRARNA 
 
Personalen på skolan tycker att det är viktigt att arbeta tematiskt för att alla ska känna en gemenskap 
och för att aktivt arbeta med att förebygga mobbing. Detta görs genom att blanda åldersintegrerat 
från åk 4-6 i de olika elevgrupperna. När eleverna arbetar tematiskt lär de även känna eleverna från 
de övriga klasserna och på detta sätt förebyggs mobbing. De arbetar för att eleverna ska se helheten, 
inte bara delarna i de olika ämnena. Vilket sorts tema som de ska arbeta kring får eleverna ibland 
vara med och påverka. Inför nästkommande tema får eleverna lämna in en lapp med önskemål, sedan 
väljer pedagogerna det tema som visar sig vara mest intressant hos eleverna. Däremot är det alltid 
lärarna som lägger upp planeringen och bestämmer undervisningen. Temat som de arbetar med nu 
har till syfte, att eleverna ska lära sig mer om människokroppen och hur den fungerar (Se bilaga 6, 
mål och syfte). Pedagogerna anser att eleverna gagnas både under lektionstid och även sen ute på 
rasten. De berättar att många elever tar med sig det som de arbetat med, genom att föra en diskussion 
ute på skolgården om vad de just har haft undervisning i, de lär av varandra, en dialog uppstår. 
Eftersom att alla lär sig på olika sätt finns de elever som gagnas ytterligare genom denna form av 
arbetssätt. Eleverna blir också tryggare med varandra, de som är mer tillbakadragna vågar också 
börja kommunicera när de känner sig bekväma i gruppen. På frågan som berör motivationen för 
lärarna svarar de, att alla pedagoger som arbetar kring temat tycker att detta är ett stimulerande och 
ett bra fungerande arbetssätt, de berättar att de trivs med varandra och upplägget av temat. Lärare 1 
berättar att hon använder sig av detta arbetssätt även i klassen, detta för att eleverna trivs och det 
fungerar bra vilket gör lärare 1 mer motiverad. Lärare 2 menar att motivationen hos lärarna och 
eleverna beror på dagsformen, hennes tanke är att vi alla bara är människor. För att kunna få en 
uppfattning om vad eleverna själva anser om att arbeta tematiskt, använder sig lärare 1 av en 
skattningsmetod i klassrummet. Skattningsmetoden går ut på att eleverna får skatta sig själva varje 
dag, de skattar lektioner och raster och annat som de gör. Vad hon sen ser i deras skattningar är att 
alla hennes elever i åk 4 tycker om att arbeta med tema eller verkstad som de också kallar det. 
Eleverna är också nöjda med sig själva och deras eget presterande under verkstadstiden, så hennes 
svar på frågan om eleverna är mer motiverade när de arbetar tematiskt, blir detta ett ja. 
 
Stämningen bland eleverna är god, de äldre tar hand om de yngre eleverna och de samarbetar på ett 
bra sätt. Alla respekterar varandras olikheter och de känner en trygghet inom gruppen. Ljudnivån 
varierar beroende på vad det är som skall göras, men i det stora hela så är det ingen större skillnad på 
ljudet i klassrummet under temaarbete än under vanlig traditionell undervisning. De upplever att alla 
elever är aktiva och engagerade, några kanske utmärker sig mer än andra, men alla gör de som skall 
göras både den praktiska och den teoretiska delen av temat. Att eleverna själva upplever sina 
framgångar ser de i elevernas loggböcker/reflektionsböcker där de beskriver och skattar hur 
lektionen varit och om de själva är nöjda med sina prestationer. Detta kan också variera pga. av att 
eleverna har olika inlärningsstilar och ibland tar det ett tag innan de har funnit sin egen lärstil, men 
när eleverna väl kommit på hur de arbetar och lär sig bäst och får detta behov tillgodosett då får 
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eleverna ut max av hela temat. Efter många års erfarenhet blir det också lättare att bedöma elevernas 
prestationer och framgångar. De båda lärarna arbetar ofta på detta arbetssätt, och de tycker att det 
svårt att jämföra traditionell undervisning med temaarbete. En av lärarna tror att den största 
skillnaden blir att de arbetar mer åldersintegrerat. Den andra läraren håller med, men tillägger att hon 
tror att elever får arbeta på ett mer stimulerande sätt vilket gör att kanske fler elever tar till sig 
kunskapen på ett annat sätt. Ingen av de lärare som intervjuades har utbildning inom ämnet biologi, 
de båda pedagogerna är utbildade inom svenska och samhällsorienterande ämnen. Lärarna läser på 
om det ämne som de ska undervisa i och detta upplever de som positivt, eftersom att de bara behöver 
sätta sig in i en liten del, sin del, av helheten, vilket sparar enormt mycket tid för lärarna. De anser att 
en pedagog bör vara bra påläst och kunnig för att kunna hjälpa eleverna till ett bättre lärande. De 
båda lärarna berättar att under deras lektioner är det de som styr upp och bestämmer vem/vilka som 
ska arbeta ihop, detta sker oftast via lottning men ibland finns det en baktanke med det hela, då har 
de gjort färdiga grupper. Att någon elev skulle bli utan arbetskamrat är inget som de vill uppleva, 
därför tycker de att det är smidigt att själv bestämma grupperna. När elevgruppen har blivit trygg 
med varandra brukar de låta dem bestämma mer själv, men ingen ska behöva arbeta ensam eller bli 
den som alltid blir vald sist. 
 
Tiden är väldigt begränsad och det är svårt att ge alla elever den tid som behövs för att de ska hinna 
bli färdiga med sitt arbete. Eftersom de arbetar åldersintegrerat blir de färdiga olika snabbt med sina 
uppgifter. Vilket innebär väntetid för en del och stress för andra, de ultimata vore att alla fick den 
tiden de behöver, arbetslaget strävar efter detta men är inte riktigt där än. De estetiska ämnena i 
undervisningen ser lärarna olika på, den ena tycker att det är jätteroligt att blanda in lite mer rörelser, 
där eleven får visa och använda sig av olika sinnen, vilket hon även tror påverkar deras egen 
inlärning mera positivt. Hon berättar att hon brukar försöka ta med en estetisk övning i slutet av varje 
lektionspass under temat. Den andra läraren känner sig inte alls trygg i de estetiska ämnena, hon 
upplever att det är tråkigt, hennes klass däremot tycker att det är roligt och hon försöker göra sitt 
bästa för att hjälpa eleverna till att utvecklas inom detta. Lärarna försöker anpassa lektionerna så att 
de ska gagna alla, men det är en liten skola som har få arbetsutrymmen att erbjuda, men de försöker 
så gott det går att skapa en miljö så att alla ska trivas. Om man tittar på nackdelar respektive fördelar, 
så är nackdelarna att det är för trånga utrymmen och man får därför begränsa undervisningen pga. 
utrymmesbrist. Det kan också vara så att det skapar mer arbete för en lärare om man ensam ska 
planera och genomföra ett temaarbete, men i detta fall är det fyra lärare som delat på temat och de 
har tagit ansvar för varsin del, detta gör det mindre tidskrävande. Fördelarna är många och de 
främsta som de ser är att de förebygger mobbing genom att blanda elever från olika klasser och att de 
lär sig samarbeta och respektera varandra. 
 
Det är ett litet arbetslag som stöttar och hjälper varandra, de trivs ihop och känner en trygghet inom 
gruppen, de känner att de får den förståelse och det stöd de behöver av varandra och även föräldrarna 
är väldigt positiva. Pedagogerna gör utvärderingar, både tillsammans med eleverna och inom 
arbetslaget, de tar hänsyn till vad elever och lärare reflekterat över och gör eventuella förbättringar 
till nästkommande tema. De planerar temat så att alla ska kunna vara med, och tar extra hänsyn till 
elevernas olika behov. En uppföljning görs alltid av lärarna för att se över hela temats gång, ibland 
får de tänka om och ändra på planeringen och målen. 
 
5.4.2.2 ELEVERNA 
 
Eleverna tycker väldigt lika på frågan som berör skillnaden mellan tematiskt- och traditionell 
undervisning, de är eniga om att det är roligare med tema för där får man träffa andra elever och inte 
bara de i klassen, däremot är det lugnare att arbeta i klassrummet för att det blir mindre spring och 
man är inte lika pratsugen. De får också samarbeta mer i temaarbetet vilket eleverna tycker är ett 
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roligt arbetssätt. De svarar lite olika på frågan om vilket av dessa två arbetssätt som de föredrar, tre 
av fem väljer att hellre arbeta tematiskt för att de upplever detta roligare, och de övriga två föredrar 
den traditionella undervisningen för de tycker att det är lugnare att arbeta i klassrummet. Eleverna är 
väl medvetna om varför de arbetar tematiskt och förklarar att de gör det i syfte med att förebygga 
mobbning och att lära sig samarbeta och acceptera varandra fast det är olika åldrar. En av eleverna 
säger också att de lär känna varandra mycket bättre och denna anser vara viktigt. När vi ställer frågan 
om eleven tycker att läraren är duktig, bra på att förklara, undervisa, svara de alla ja, de tycker att 
alla lärare är duktigt och kunniga, de förklarar bra när man inte förstår och ingen lärare är bättre än 
någon annan. Tre av fem elever tycker att de får den tid de behöver för att hinna göra sina 
arbetsuppgifter under temaundervisningen, de förklarar det också med att om de inte hinner just då, 
får de göra det klart en annan gång. De två eleverna som inte anser att de får nog med tid önskar 
båda två att det inte var ont om tid, de hade gärna velat ha mer tid på sig för att känna att de hann 
med vad som skulle göras. Tiden som finns är också olika från moment till moment och ibland när 
de ska göra någon praktisk övning då kan de få mer tid på grund av att övningen inte går att göra klar 
sen, det eleven då har påbörjat måste han/hon få göra klart. 
 
Det är lärarna som beslutar vilket tema det blir, men eleverna får vara med och lägga förslag på 
vilket tema som de önskar få arbeta med, upplägget på lektionerna är det bara lärarna som 
bestämmer om. Samtliga elever är ense om att deras lärare verkar vara motiverade med att undervisa 
inom temaarbetet och när det gäller eleverna själva så menar de att vissa är mer motiverade medan 
andra är mindre motiverade, de anser att på detta sätt är det ju med allt. Ibland har eleverna mer 
fokus på något annat än lektionen och då känner de sig inte lika motiverad. Stämningen bland 
eleverna är positiv, de trivs med de åldersblandade grupperna och de känner en trygghet med 
varandra. De är vana vid att arbeta på ett tematiskt sätt och ingen känner sig obekväm, därför är det 
en bra och naturlig stämning. Ordningen under lektionerna är bra anser de, bytena mellan grupperna 
sker smidigt och alla ser det som en självklarhet att de byter lärare från varje tillfälle. Ljudnivån är 
ganska bra, ibland är det mer rörigt och det kan bli mycket spring för elever, men för det mesta är de 
i samma lokal och det gör att det inte blir så mycket spring, allt de ska använda sig av finns där. 
 
De två yngre eleverna tycker att de lär sig mycket av de äldre eleverna när de arbetar tematiskt, de 
äldre berättar och visar hur de yngre ska göra. Även de tre äldre eleverna anser att de lär sig mycket, 
främst genom att de samarbetar och får ibland diskutera fram olika lösningar och svar. En av de äldre 
eleverna sa att ibland får de yngre eleverna oss att tänka på vad vi lärt oss genom att ställa frågor 
som vi sen reflekterar över. Men en annan av de äldre eleverna upplever det lite stressigt när de får ta 
mer ansvar och lära de yngre, men att i det stora hela fungerar bra. De flesta eleverna som vi 
intervjuade var alla eniga om att de skulle vara ännu roligare om fler ämnen var involverade och 
även slöjd- musik- och idrottslärare, för då skulle de bli en ännu större helhet inom temat. Det som 
alla fem eleverna trycker extra hårt på är att de får arbeta åldersblandat. 
 
6. RESULTAT 
 
Syftet med vår forskning kring temaarbete var att beskriva och förstå hur elever och lärare upplever 
temaundervisning kontra traditionell undervisning. Innan vi försöker svara på detta, vill vi att 
pedagoger ska tänka på att ett temaarbete kan se ut på många olika sätt. Det vi kommer att redovisa 
resultat från är det sätt som denna skola har valt att lägga upp sitt temaarbete för att nå målet, vilket i 
detta fall var att utveckla kunskaper om människokroppens byggnad och dess funktion (Se bilaga 6). 
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6.1 RESULTAT AV OBSERVATIONERNA 
 
När vi observerade ljuset i klassrummet kom vi fram till att det fanns en koppling mellan ljusets sken 
och elevernas lugn. Eleverna visade ett större lugn när belysningen var dov, när det var kraftig 
belysningen var eleverna mer oroliga, med orolig menar vi att eleverna hade svårare för att sitta still 
och engagera sig i arbetet. 
 
Övrigt som vi har observerat är att flickorna är mer tysta, då ställer vi oss frågan om detta har att 
göra med att de är flickor eller att de visar ett större intresse av undervisningen. Vi anser att det 
handlar om att flickor i allmänhet är tystare, men även att de visar större hänsyn när andra pratar. En 
trygghet inom grupperna fanns, vilket vi observerat vid ett antal tillfällen, exempelvis när en yngre 
elev ber de äldre eleverna att vara tysta, att eleverna vågar erkänna inför de andra i klassrummet att 
de har gjort på ett annat sätt och detta inte får några vidare konsekvenser, eleverna verkar acceptera 
varandras olikheter. Undervisningen tillät inte någon elevpåverkan och inte var det behovsanpassat, 
det fanns elever som inte hann klart sina arbetsblad men uppmanades att göra detta vid ett senare 
tillfälle. Ansvarstagandet hos eleverna är något som vi inte har kunnat se, annat än att de gjort de 
uppgifter som de har blivit tillsagda att göra. Stämningen bland eleverna verkade god. Något som vi 
reagerade över var att det fanns två personer som satt ensamma under lektionen, det var ingen av de 
andra eleverna som försökte ta kontakt med dem och de tog inte heller kontakt med någon annan. 
Detta var en fråga som vi ville ta upp med lärarna för att få en förståelse varför läraren tillät detta när 
målet (Se bilaga 6) ser ut som det gör. 
 
 
6.2 RESULTAT AV ELEVERNAS UPPFATTNING AV TEMAARBETE 
 
Vi valde att observera eleverna genom strukturerade former för att kunna se deras beteenden och vad 
som skedde under lektionstillfället. Eleverna studerade vi vid två tillfällen för att kunna se eventuella 
skillnader i gruppen och hos de enskilda eleverna. Vi har uppmärksammat att elevernas lärande inte 
kommer i första hand i temaundervisningen. Detta verkar dock inte vara något problem för barnen. 
Eleverna upplever temaundervisningen som en träning i att samarbeta med elever från andra 
årskurser. Vi kunde observera att eleverna trivdes och uppskattade varandras sällskap, det var en 
glad och positiv stämning i klassrummen. Det fanns en tydlig trygghet hos eleverna. Detta kunde vi 
se, när en elev tillrättavisade de äldre eleverna att vara tysta. Eleverna lyssnade på tillsägelsen och 
slutade surra. Eleverna accepterade varandras olikheter på ett positivt sätt, vilket vi iakttog under en 
redovisning. En elev vågade erkänna att denne gjort på ett annat sätt än övriga elever i gruppen, och 
det var ingen som kommenterade eller skrattade åt detta. 
 
 För att kunna förstå hur eleverna själva uppfattade temaarbetet använde vi oss av intervjuer.  Möten 
med människor leder till samtal, vilket ger insikter och förändrar såväl intervjuaren som den 
intervjuade enligt Kvale(1997). Säljö( 2000) menar också att det vi får reda på genom att ställa en 
fråga i en intervju är just vad individen - i den aktuella situationen uppfattar. Våra djupintervjuer 
med eleverna visade att eleverna är nöjda och trivs med detta arbetssätt. De uppskattar att arbeta i 
blandade årskurser, de yngre eleverna trivs med samarbetet med de äldre, de äldre anser det givande 
att diskutera och hjälpa de yngre. Alla elever som vi intervjuade var eniga om att 
temaundervisningen är en träning i att samarbeta med elever från andra klasser och årskurser. 
Samtliga elever berättade också att de kände sig trygga och bekväma i de olika åldersintegrerade 
grupperna. Temaarbetet medför arbete på ett annat sätt än de traditionella lektionerna, vilket 
resulterar i omväxling och detta är upplyftande för eleverna. Eleverna lär sig under lektionerna men 
inte på grund av något helhetstänkande, utan ungefär som under en traditionell undervisning. 
Karlholm och Sevón (1990) menar att temaarbete är ett tillvägagångssätt, där pedagogen utgår från 
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ett helhetstänkande. Temaarbetet gagnar elevernas samarbete, men det är inte alla som gynnas i sitt 
lärande. Omväxlingen gör att eleverna upplever det roligare och på det sättet snappar de även upp 
kunskap till sitt eget lärande. De yngre barnen uppskattar att få vara tillsammans med de äldre, de 
äldre tycker att det är roligt att få diskutera med och hjälpa de yngre eleverna. Imsen (2000) menar 
att skolan är skyldig att tillhandahålla en anpassad undervisning, med detta menas att skolan skall 
anpassas till varje individ.  Alla människor har vi alla olika sätt att lära, det som passar en kanske 
inte passar en annan, att finna sitt eget optimala inlärningssätt kan både kräva mycket tid och 
behoven kan vara svåra att tillgodose. Med detta temaarbete ser vi att omväxlingen gagnar eleverna, 
det finns givetvis undantag eftersom vi lär på olika sätt. 
 
6.3 RESULTAT AV LÄRARNAS UPPFATTNING AV TEMAARBETE 
 
Lärarna tycker om att arbeta tematiskt. Att arbeta på det sätt som de gör på i denna skola, bidrar att 
det inte behöver bli så tidskrävande. Det är viktigt för lärarna att det inte är tidskrävande. Det sades 
vid ett tillfälle under en av intervjuerna, när läraren gör ett temaarbete själv, att man då som ensam 
lärare kanske inte orkar fullfölja ett temaarbete, eftersom det är tidskrävande. Lärarna har ett syfte 
och ett mål med alla temaarbeten (Se bilaga 6 målet för detta temaarbete), när en lärare ska jobba 
med tema är det viktigt att läraren tänker igenom vilket som ska vara syftet med arbetet. Det 
huvudsakliga bör vara samarbete eller något annat, efter man har gjort detta är det dags att fundera 
på upplägget av lektionerna. Enligt Lpo94 är det lärarens uppgift att organisera och genomföra sina 
lektioner, så att eleverna upplever det mer meningsfullt med kunskap och för att de ska kunna få ett 
sammanhang i vad de är de lär och varför. Pedagogerna säger att de alltid gör en uppföljning av 
temaarbete och att denna ser likadan ut för varje ny uppföljning. Uppföljningen ska hjälpa 
pedagogerna att se hur de ytterligare kan utveckla temaarbetet och vad de eventuellt kan ändra på i 
nästkommande projekt. Upplägget på lektionerna ska se ungefär likadant ut för alla lärare för att 
eleverna ska känna en sorts trygghet, detta är en viktig del i deras planering.  
 
Att det inte finns något elevinflytande i temaarbetet tyder på att det inte finns speciellt mycket 
inflytande av eleverna under andra lektioner heller. Boström (2004) anser att det är typiskt för 
traditionell undervisning att eleverna inte får någon större medverkan i undervisningen. Inflytande av 
elever kan medföra positiv inlärning. Pedagogerna kan ta hjälp och lärdom av eleverna i många fall, 
genom att lyssna på hur de vill att lektionerna ska vara för att gagna deras inlärning. Eleverna kan ge 
ämnesförslag, vilket kan resultera i att de blir mer intresserade av att delta. Det kan vara så att 
pedagogerna tycker att det tar mer tid när eleverna ska komma med idéer, vilket det sannolikt 
kommer att göra. 
 
6.4 RESULTAT AV GEMENSAMMA UPPFATTNINGAR AV TEMA 
 
Det som är gemensamt för eleverna och lärarna är att de tycker att temaarbete är roligt och att de 
gagnar elevernas samarbete mellan årskurserna. Att temaarbete är omväxlande till skillnad mot den 
traditionella undervisningen gör att elever och lärare anser att temaundervisningen gagnar eleverna. 
Omväxlingen som sker under dessa lektioner för eleverna, är att de får träffa andra lärare och arbeta 
tillsammans med andra elever än vad de är vana vid. För pedagogerna sker omväxlingen genom 
undervisningen i andra klassrum, vilket medför andra elever än de som de är vana att ha i sitt 
klassrum.  
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7. DISKUSSION 
 
För att kunna skriva vårt examensarbete har vi avsatt en stor del av tiden på att söka relevant 
litteratur och forskning inom vårt valda område. Innan vi började skriva arbetet hade vi en 
förförståelse för detta ämne bland annat från vår egen skoltid men även från de erfarenheter som vi 
har fått genom vår utbildning vid Luleå Tekniska Universitet. När vi skulle börja med våra 
undersökningar hade vår förförståelse utökat på grund av all fakta som vi hade läst om som handlade 
om temaarbete. 
 
Skolan där vi gjorde våra undersökningar i arbetade inte tematiskt på det sätt som vi ansåg vara 
tematiskt, vilket var både positivt och negativt. Det positiva var att vi fick ännu ett synsätt på hur det 
går att arbeta tematiskt. Vi kom till insikt att för att arbeta tematiskt behöver det inte kräva så mycket 
tid av den enskilde pedagogen, detta på grund av att de bara behöver sätta sig in i en del i temat, 
eftersom de var fyra lärare som arbetade inom samma tema. Det negativa upplevde vi var att inte få 
observera några av de metoder/tillvägagångssätt som vi anser ingår i ett temaarbete, bland annat 
tillgång till material, elevernas upplägg av sitt arbete, integrering av flera ämnen osv. Eriksson 
(1989) anser att när eleverna ska arbeta tematiskt bör det inte finnas några ämnesgränser. När vi så 
småningom skrev vår analys och tolkning av intervjuerna så upptäckte vi att vi var väldigt negativa, 
detta var på grund av våra egna förutfattade meningar om hur ett temaarbete bör gå tillväga. Vi vill 
inte ändra på våra analyser för vi står för dem, men som läsare av denna studie ska man veta att 
stämningen på skolan var utomordentligt positiv och detta har att göra med det ständigt 
återkommande temaarbetet, men också en stor del av lärarnas arbete med att lära eleverna respektera 
varandra och varandras olikheter. Våra förutfattade meningar inom temaarbete har även gjort att vi 
har lätt för att kritisera och se negativt till deras sätt att arbeta tematiskt, detta kan även ha påverkat 
hur vi ser de resultat vi har kommit fram till. Denna norrbottniska skola ska ha en stjärna i kanten för 
deras otroliga jobb mot att förebygga mobbning, vilket vi anser genomsyrar deras sätt att lägga upp 
temalektionerna. 
 
Några saker som observerades och som vi känner att vi vill lyfta är bland annat de två eleverna som 
vi såg sitta alldeles ensamma, det var ingen som kom fram till dem ej heller gick de fram till någon 
annan. Vi tyckte att detta var väldigt konstigt på grund av att de arbetade så mycket med samarbete 
för att motverka mobbing, vi fick känslan av att de var utfrysta av resten av klassen. Vi tog upp detta 
med lärarna under intervjuerna och det svar som vi fick var att dessa två elever känner ingen 
utmaning i det som de arbetar med, därför blir de utanför. Vår första tanke blir då instinktivt att 
skolan ska vara till för alla, men tydligen inte för dessa. Karlholm och Sevón (1990) anser att temat 
ska vara meningsfullt för eleverna och medverka till ett lärande. Vi anser att om läraren ändrar 
upplägget på lektionerna så kan det kanske även gagna dessa två och tillgodose deras behov. En 
annan sak som vi observerade under dessa tillfällen var att under ett av lektionspassen manade en av 
pedagogerna eleverna till högläsning, den läraren var ingen av de pedagoger som vi har intervjuat. 
Genom observationerna av eleverna kunde vi konstatera att det var många elever som inte vill läsa 
högt, men de fick inte välja utan detta var något som alla elever skulle göra. Det vi tänker på är att 
när elever arbetar kring ett tema är det vanligt att de samarbetar och tillsammans uträttar någonting, 
vad denna högläsning hade för syfte har vi inte kommit underfund med. Säljö (2000) anser att 
människor lär sig genom all form av kommunikation, detta kan vara ögonkontakt, samtal, diskussion, 
gester, minspel osv. Detta kopplar vi samman med att han anser att elever lär sig bäst när de får 
kommunicera med varandra, alltså ett sorts samarbete, vi kunde under våra observationer se vid ett 
flertal tillfällen där eleverna skulle arbeta med enskilda uppgifter, utan att på något sätt kommunicera 
med varandra. 
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Vårt syfte med forskningen är att vi ska beskriva och förstå hur elever och lärare upplever 
temaundervisning jämfört med traditionell undervisning. Det man som läsare ska tänka på i vårt syfte 
är att det är vår tolkning av hur andra personer upplever någonting. I vår tolkning ingår våra egna 
förutfattade meningar, våra tidigare erfarenheter och förförståelser. Vi har givetvis försökt förklara 
oss på de ställen där vi vet att vi har dessa förutfattade meningar i vår undersökning. Att undvika 
våra inbitna tankemönster har varit svårt, men vårt sunda förnuft säger oss att dessa i alla fall 
kommer att prägla våra analyser, tolkningar och resultat. Kan vi då säga att vårt arbete stämmer för 
alla som ska använda sig av temaarbete? Nej, vår undersökning utgår från denna skola och det sätt 
som de arbetar på, men samtidigt anser vi att just detta med att omväxling i arbetsmetod gör att 
eleverna tar mer lärdom av de saker som lärarna trycker på. Detta anser vi stämma för alla, givetvis 
finns undantag bland annat de barn med Asperger diagnos som gör att de vill ha samma rutin hela 
tiden. 
 
Eleverna ser inte själva ämnet som något centralt, som i detta fall var kroppen och dess funktioner, 
däremot upplever de skillnad i mänskliga ting så som prat, spring och även att de är åldersblandade 
grupper under temat. Lärarna anser också att just detta med att jobba åldersblandat är en viktig del i 
temat och en stor del i syftet (Se bilaga 6), alltså har detta slagit bra ut bland eleverna på grund av att 
alla elever ser just den skillnaden. Men varför ser då inte eleverna skillnaden i lärandet i själva 
ämnet? Detta beror enligt oss på att de arbetar mycket på samma sätt i klassrumsundervisningen, och 
att eleverna faktiskt inte känner någon större skillnad på detta sätt att arbeta, på grund av att inga fler 
ämnen är integrerade. Eleverna får inte ta ansvar över sitt eget arbete förutom de arbetsblad som 
skickas runt, de får inte heller delta i planeringen och upplägget av lektionerna. En del elever tycker 
att när de arbetar tematiskt i åldersblandade grupper blir det för mycket spring och de upplever att de 
får mer arbetsro när de arbetar i klassrummet, detta är inte ett tecken på att de inte tycker om att 
arbeta tematiskt utan att själva upplägget av temaarbetet inte gagnar dessa elever. Eget grupprum, 
mindre grupper och/eller att eleverna själva får styra mer över sitt arbete kan vara en lösning för 
dessa elever. Det positiva som elever och lärare upplever med att arbeta tematiskt är att eleverna lär 
sig samarbeta, respektera andras olikheter och detta förebygger mobbning. Även i de positiva 
sakerna med att jobba tematiskt är de mänskliga tingen, det är näst intill inget prat om ämnet i sig. Vi 
anser att detta är på grund av att ingen möjlighet ges till eleverna att själva försöka söka svar, hitta 
egna vägar och lösningar, utan allt sker under strikt övervakning av lärarna. Ett exempel till detta är 
när eleverna får ett papper där de ska skriva in olika ord, dessa ord står längre ner på pappret, vi 
tycker att i ett sådant fall kan eleverna i alla fall få den möjligheten att själva på något sätt försöka 
finna de svar som ska fyllas i, nu var det bara att gissa på de ord som redan fanns på pappret. 
 
Upplägget på temaarbetet ser i stort sett likadant ut från tema till tema, med undantag från själva 
ämnet. Eleverna får ibland vara med och påverka ämnet på temat, men i det stor hela är det lärarna 
som sköter all planering och upplägg av undervisningen. Lärarna använder sig av en ständigt 
återkommande uppföljning av temaarbete, vilket vi vill ifrågasätta. Vår fråga handlar om till vilken 
nytta görs denna uppföljning eftersom upplägget på lektionerna så sällan ändras, under våra besök 
såg vi flera metoder som inte gagnar alla elever, detta genom högläsning, skriver-av-övningar och 
lärarföredrag framme vid tavlan. En annan sak som vi funderar över är om lärarna känner sig nöjda 
och eftersom samarbetet mellan eleverna fungerar, så sker ingen ändring av upplägget för att för att 
det ska gynna lärandet hos eleverna. Kanske bottnar detta i den trygghet som lärarna känner hos 
varandra samt i det koncept som de har lagt upp tillsammans så att de inte kommer sig för att 
ifrågasätta något av de redan förutbestämda metoderna. Vi känner att det kan finnas en osäkerhet hos 
lärarna att pröva andra vägar för att nå målen, osäkerheten kan ligga i att låta andra ämnen integreras 
i temaarbetet. Det kan även vara så att bekvämligheten kommer in så att allt som lärarna ser är 
merarbetet som tillkommer vid en omstrukturering av upplägget på temalektionerna. 
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Motivationen och samarbetet hos personal och elever är stor, vilket vi också har upplevt, vi anser att 
det är där de valt att lägga tyngdpunkten i sina temaarbeten. Eleverna tar upp detta som den viktiga 
delen av temaarbetet, därför ses det tydligt att skolan har lyckats med detta mål genom temaarbete. I 
det stora hela har vi fått ett positivt intryck av de mänskliga tingen, alltså samarbete, respekt för 
varandra och att de vågar berätta om sina egna åsikter och tankar. Däremot de mindre positiva 
intrycken som vi fått är det som rör själva undervisningen och upplägget av temaarbetet, att detta hör 
till de mindre positiva intrycken har att göra med våra förutfattade meningar om vad ett temaarbete 
ska innehålla. Vi menar inte att det är fel att arbeta på detta sätt men vi tror att fler elever blir 
gynnade om de får använda sig av flera metoder i temaarbetet, för att gagna individer med olika 
inlärningsstilar. 
 
Vi anser att det är både elevernas och lärarnas skyldighet att försöka göra denna undervisning mer 
omväxlande än vad den är idag och vi hoppas att vi med vårt besök har fått upp ögonen på 
pedagogerna och att även eleverna har förstått att de kan vara med och göra en skillnad bara de säger 
till pedagogerna vad de känner för att utföra under temaarbete. En sorts omväxling som denna skola 
skulle kunna tänka på, som i längden skulle gagna både elever och lärare är att integrera andra 
ämnen i undervisningen. Detta gör att lärarna får större insikt i andra ämnen och även att eleverna får 
ett större helhetstänk i temaarbetet. Även om pedagogerna inte känner sig trygga inom ett nytt ämne 
som de ska ta in i lektionerna, vill vi gärna tro att eleverna ser mellan fingrarna och godtar detta på 
grund av att de får använda sig av andra ämnen. Dessa ämnen kan vara idrott, teater, slöjd, musik 
m.m. Med tanke på skolans läge och utemiljö finns det många resurser att ta till vara på exempelvis, 
isbana, skog, elljusspår. Utrymmesbristen i skolan är därför inget som behöver ses som ett hinder. 
 
7.1 METODDISKUSSION 
 
Vår första tanke när vi skulle välja skola för våra observationer och intervjuer var att vi skulle ta en 
skola i byn där en av oss bor och en annan skola i staden där den andra av oss bor, detta för att se 
skillnaden mellan skolorna. Vi hade stora svårigheter att få tag i skolor som arbetade tematiskt och 
som ville ta emot oss. När vi väl hittade en skola var det en jättetrevlig skola där vi verkligen kände 
oss välkomna. Att vi inte kände någon, varken elever eller lärare anser vi gagnade oss på grund av att 
vi inte hade några förutfattade meningar om skolan och människorna där. Vi anser att eftersom inte 
pedagogerna och eleverna kände oss gjorde att vi kom lite mer i skymundan när vi gjorde våra 
observationer. Vi menar att lärarna och eleverna kunde vara mer naturliga om vi inte känner 
varandra, detta var positivt. Patel och Davidsson (2003) hävdar motsatsen, de tror att om man som 
observatör är okänd för personerna som iakttas kommer personerna att uppföra sig som vanligt. 
Pedagogerna på skolan var tillmötesgående och hjälpsamma, det kändes även som att eleverna tyckte 
att det var okej att vi kom dit för att observera och intervjua dem. 
 
Det som är genomgående i vårt arbete är att vi använder oss av ett lättsamt språk för att de flesta 
personer som ska läsa vårt arbete ska förstå vad det är vi menar. Vi har även gjort vårt bästa för att 
förklara hur vi har gått tillväga i våra observationer och intervjuer så att läsarna kan bilda sig en egen 
uppfattning om studiens trovärdighet. Etnografi har vi använt oss av i vår undersökning, bland annat 
i observationerna där vi först skrivit ner vad vi har sett och sedan gått in och analyserat. Detta har vi 
gjort vid ett flertal tillfällen för att kunna se mönster och/eller avvikelser. Vid intervjuerna använde 
vi oss av kvalitativa intervjuer där många av frågorna som ställdes, blev till genom de observationer 
som utfördes. Hermeneutik valde vi att använda som ett instrument när tolkningarna gjordes, detta på 
grund av att vi fastnade för den hermeneutiska spiralen. Spiralen hjälper till att se förhållandet 
mellan helheten och delarna. Likadant som hermeneutik är etnografin både hel och delinriktad, av 
den anledningen ansåg vi att dessa delar passar bra tillsammans i vår forskning. Innan vi började med 
vårt examensarbete var hermeneutik och etnografi helt obekant för oss. Men vi anser att vi är nöjda 
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med arbetet som vi har gjort för att försöka se delar och helhet och hur dessa ändrar sig med tiden, 
helheten kan ändra sig när man har tittat på delarna och när helheten har ändrat på sig kan även 
delarna få en annan innebörd än tidigare. 
 
Det vi kände när vi observerade dessa lektioner var att det inte riktigt överensstämde med våra tankar 
om hur ett temaarbete ska utföras. Det som denna skola utövade kändes mer som en traditionell 
undervisning utan skollitteratur med åldersblandade grupper, lärarna undervisade framme vid 
whiteboardtavlan. Temaarbetet var upplagt så att åk 4-6 delades upp i fyra grupper, dessa grupper 
tilldelades ett klassrum som skulle vara deras under dessa lektioner, det var lärarna som fick rotera i 
de olika grupperna. Lärarna hade valt ett ämne ur temat och satt sig in i detta, för att sedan cirkulera 
runt i de olika grupperna och undervisa. Vi såg aldrig någon elevpåverkan, inte heller att eleverna 
själva skulle hitta någon information, den information som de fick var den som läraren gav dem för 
att de skulle skriva in i sin skrivbok. Vi upplevde vissa moment som rena skriver-av-övningar från 
tavlan. Det enda kreativa som vi kunnat observera vid den teoretiska delen var när de såg en film och 
läraren sade att de skulle anteckna det som de tyckte var intressant. 
 
7.2 RESULTATDISKUSSION 
 
Det som ska tas i beaktning i vårt resultat är att många faktorer har gjort att vi har en djupt förankrad 
tanke kring temaarbete, Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att inom hermeneutiken tolkas det 
alltid utifrån sin egna förförståelse. Dessa faktorer är vår livserfarenhet, vår egen skolgång och även 
den period som vi har gjort vår lärarutbildning under. Faktorerna kommer att följa oss i allt vi gör 
och då även i denna forskning. Vi har försökt att med så öppna ögon som möjligt gå in i arbetet med 
tolkning och analyser, men vi inser samtidigt att i vissa fall lyser det igenom, vi har på de ställen där 
vi vet att vi har använt oss av dessa försökt göra läsarna uppmärksam på att det kan röra sig om våra 
egna personliga tolkningar utifrån vissa förförståelser. Som läsare ska man även tänka på att det som 
vi har kommit fram till, handlar om denna skola och det sätt som de har valt att lägga upp sitt 
temaarbete på. Det finns ingen grund för att vi kan säga att detta är ett resultat som gäller all tematisk 
undervisning. 
 
Vi hade ganska svårt att formulera vårt syfte, men vår tanke har alltid varit densamma, svårigheten 
för oss har varit att hitta de rätta orden för att kunna begränsa vårt arbete. Att vi använde oss av ordet 
upplever i syftet gör att vi måste i våra observationer se hur lärarna och eleverna verkligen upplever 
något, inte att stirra oss blind på innehåll och dylikt. Vi måste försöka lära oss att läsa av de olika 
inblandade personerna. Hur en person upplever något kan vi se på kroppsspråk, deras språkliga 
intresse/ointresse även intresset för det ämne som de håller på med. Vid intervjuerna har vi försökt 
läsa mellan raderna och försökt förstå hur en person verkligen upplever något bara genom att 
vederbörande svarar på en fråga. Vi har använt oss av följdfrågor så att vi kan gå in på djupet av vad 
egentligen personen anser, deras tonfall och iver är även andra faktorer att beakta. 
 
I resultatet har vi kommit fram till att temaarbete gagnar eleverna i det som läraren lägger störst vikt 
i. Att lärandet gagnas av temaarbete kan vi inte med säkerhet hävda, men vi anser att när eleverna 
arbetar tematiskt är det omväxlingen från traditionell undervisning som gör att eleverna tycker att det 
är roligt. De ser att något annat händer i den grå vardagen, detta i sin tur gör att eleverna är mer 
mottaglig för vissa saker. Det är då upp till pedagogen vad det är som temaarbetet ska gagna och 
även hur de ska lägga upp sina lektioner. I Skolverket (2003) Bildning och kunskap står det att elever 
får en större förståelse av kunskapens utveckling om de får arbeta med exempelvis tema. Vår 
uppfattning är att det inte har funnits något elevinflytande på denna skola. När vi frågade eleverna 
om detta, verkade det som att de inte visste att de som elev har rätt att påverka sina studier och vara 
delaktig i planeringen. Vi hoppas att vår närvaro och våra frågor har satt igång en tanke hos eleverna, 
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kanske de så småningom tar detta till sig och vågar börja ställa krav på pedagogen att få ta del av 
planeringen. Detta kanske också leder till att de själva kan komma till insikt om hur många fler 
ämnen som kan involveras inom ett temaarbete, och att de anammar idén och tillsammans med 
pedagogen arbetar fram en bra planering. Vi menar också att om eleverna får mer att säga till om i 
skolan, kanske de lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande men även att de blir mer aktiva och 
kreativa när de blir uppmuntrade att ta del i skolans upplägg. 
 
Vår slutkommentar blir att omväxling gör eleverna mer mottaglig för det som pedagogerna finner 
viktigast i temat.  
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SE BILAGA 1 
 

OBSERVATIONSSCHEMA 
Vad ska vi observera? Observerat i hela gruppen. 
Har läraren roligt? 
(observatör/delaktig) 
 
 

 

Har eleven roligt? 
(stimulerande/varierande) 
 
 

 

Hur ser miljön ut? 
-utrymme 
-tillgång till material (papper, litteratur, 
instrument osv.) 
-tillgång till arbetsrum 
-ljudnivå 
-ljus 
-möblering (praktisk/opraktisk) 
 
 

 

Presterar eleverna någonting? 
Får eleverna någonting gjort, eller svamlar de 
bort tiden? 
Är det bara vissa elever som är aktiva i 
arbetet? 
 
 

 

Tillåts elevinverkan? 
 
 
 

 

Är det en trevlig och positiv stämning? 
(Tar alla del i arbetet/inbjuds alla att delta) 
 
 

 

Vilka ämnen kan vi se? 
 
 
 
 

 

Övrigt. (Om vi ser något som är värt att 
dokumenterat). 
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SE BILAGA 2 
 
INTERVJU MED LÄRARE 
 
▪ Varför har ni valt att arbeta tematiskt? 
 
▪ Vilket syfte har Ert temaarbete? (läroplanssyfte, ej att det nalkas mot jul) 
 
▪ Anser ni att temaarbete gagnar elevernas lärande och i sådana fall på vilket sätt? / vilka 

fördelar finns det när ni arbetar tematiskt? 
 
▪ Är du utbildad i det ämne (biologi) som du använder dig av i temat? Tycker du att 

ämnet är av stor vikt i elevernas lärande? 
 
▪ Anser du att lärarna, även du, är mer motiverade när ni arbetar tematiskt? 
 
▪ Är eleverna mer motiverade när de arbetar tematiskt? 
 
▪ Jämför temaarbete med traditionell undervisning 
 
▪ Får eleverna själva välja vem de ska arbeta med? (två som satt själv) 
 
▪ Får eleverna den tid de behöver? 
 
▪ Hur bedömer ni elevernas prestationer och framgångar? 
 
▪ Hur är stämningen/ordningen bland eleverna? 
 
▪ Hur är ljudnivån? 
 
▪ Känner du en trygghet att använda estetiska ämnena i undervisningen? 
 
▪ Får du stöd av de andra lärarna i det sätt som du valt att arbeta på? 
 
▪ Skolan är till för alla, känner du att alla kommer till gagn när ni arbetar tematiskt? 

(vissa barn kanske vill sitta under bordet när de lär sig finns detta som alternativ till 
dessa barn). 

 
▪ Hur delaktiga är eleverna i planeringen? Vem bestämmer? (elevpåverkan) 
 
▪ Vilka är nackdelarna med att jobba tematiskt? 
 
▪ När ni lägger upp temaarbetet gör ni detta efter en speciell mall eller tar ni lärdom från 

föregående teman och ändrar utifrån detta? (vissa elevers speciella behov, tas dessa i 
beaktning när ni planerar temat. /dåligt självförtroende/låg status m.m) 

 
▪                    Gör ni alltid en uppföljning av temat? (nått målet, ej nått målet, varför osv) 
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SE BILAGA 3 
 
INTERVJU MED ELEVER 
 
▪ Vad är det för skillnad mellan en traditionell undervisning och att arbeta tematiskt. 
 
▪ Vilket arbetssätt föredrar du? (tematiskt eller traditionell undervisning) 
 
▪ Varför arbetar ni tematiskt? 
 
▪ Till vilket syfte arbetar ni tematiskt? 
 
▪ Upplever du att din lärare är bra på att förklara, undervisa och tillhandahålla material? 
 
▪ Får du den tid som du behöver till olika moment? 
 
▪ Hur delaktiga är eleverna i planeringen? Vem bestämmer? (elevpåverkan) 
 
▪ Upplever du att lärarna är med motiverade när ni arbetar tematiskt? 
 
▪ Är eleverna mer motiverade när ni arbetar tematiskt? 
 
▪ Hur är stämningen bland eleverna? 
 
▪ Hur är ordningen bland eleverna? 
 
▪ Hur är ljudnivån? 
 
▪ Upplever du att du lär dig mer när ni arbetar tematiskt? På vilket sätt skiljer sig 

inlärningen från att arbeta traditionellt? (positivt, negativt) 
 
▪ Positivt och negativt med temaarbete. 
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SE BILAGA 4 
 

Luleå 2007-11-29 
 
Hej! 
 
Vi är två tjejer som gör vårat examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet. Vi heter Linda Bäcklin, 
Piteå och Anette Nyberg, Älvsbyn. Ämnet vi forskar kring är tematisk undervisning. Efter 
telefonsamtal med ���� blev vi inbjudna att komma och studera deras verksamhet kring 
temaarbetet. Vi har utfört en observation vid ett tillfälle och kommer att observera vid ytterligare ett 
tillfälle, vi behöver också göra intervjuer med några barn och behöver ditt/förälders godkännande för 
detta. Barnen är anonyma i vårat arbete och det är ingen annan än vi (Linda och Anette) som 
kommer att se barnets namn tillsammans med intervjusvaren. 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn kommer att intervjuas: 
 
 
 
��������������.                               ���������������.. 
Barnets namn                                                                   Förälders namnunderskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning Linda och Anette 
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SE BILAGA 5 
 

OBSERVATIONSSCHEMA 
Vad ska vi observera? Observerat i hela gruppen. 
Är det en trevlig och positiv stämning? 
Lärarens bemötande 
(första sekunderna i klassrummet) 
Har läraren roligt? 
(observatör/delaktig) 
Har eleven roligt? 
(stimulerande/varierande) 
 
 

 

Hur ser miljön ut? 
-ljudnivå 
-ljus 
-möblering (praktisk/opraktisk) 
 
 

 

Presterar eleverna någonting? 
Får eleverna någonting gjort, eller svamlar de 
bort tiden? 
Är det bara vissa elever som är aktiva i 
arbetet? 
 
 

 

Tillåts elevinverkan? 
 
 
 

 

Övrigt. (Om vi ser något som är av intresse 
för vår studie). 
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SE BILAGA 6 
 
Människokroppen 
 
Mål 
 
Att utveckla kunskaper om människokroppens byggnad och dess funktion. 
 
Kunskapsmål 
 
År 4 
Att känna till och kunna beskriva några av kroppens organ: ögat, örat, lungor, hjärta och 
blodomlopp. 
 
År 5 
Att känna till och kunna beskriva några av kroppens organ: ögat, örat, lungor, hjärta och 
blodomlopp. 
Att känna till hur de fungerar. 
Att kunna något om människans fortplantning. 
 
År 6 
Att känna till och kunna beskriva några av kroppens organ: ögat, örat, lungor, hjärta och 
blodomlopp. 
Att känna till hur de fungerar. 
Att kunna något om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död. 
Att ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan. 
 
Strävansmål 
 
Att följa instruktioner muntliga som skriftliga. 
Att kunna lyssna till en miniföreläsning. 
Att kunna göra korta anteckningar. 
Att kunna göra muntlig sammanfattning av en uppgift. 
 
Fördjupning i klasserna om människokroppen 
 
Kunskapsmål som ovan. 
Strävansmål: 
*göra en skriftlig planering av arbetet (vad vill jag ta reda på? Frågor? idéer, hur ska jag redovisa? 
m.m.) 
*hitta information (fakta) från olika källor 
*bearbeta information och skriva fakta med egna ord 
*redovisa arbetet på ett sätt som är förståeligt 
*skriva en utvärdering 


