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Förord 
 
När man skriver ett examensarbete går man igenom många faser på vägen. Från ett inledande 
intresse och stort engagemang, genom stunder när det inte känns lika inspirerande, när man 
fastnar i formuleringar för att sedan gå vidare till nästa fas. Vi har omformulerat de flesta 
delar i detta arbete ett flertal gånger. Genom alla dessa faser och omformuleringar har vår 
vetenskapliga handledare Mats Danell lotsat oss fram i djungeln av tankar, ord och diagram. 
Han har visat oss stort stöd och uppmuntran framför allt med hjälp av sina otaliga skisser i 
olika format. – Tack Mats! 
 
Ett stort tack till vår handledare och till eleverna vid vår praktikskola, utan ER hade vi aldrig 
kunnat genomföra detta! 
 
Tack även till våra nära och kära som tålmodigt stöttat och hjälpt oss när vi varit på väg att ge 
upp. 
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett givande samarbete, genom tårar och skratt. 
 
Luleå, januari 2004 
 
 
Maria Ennefors och Karin Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstrakt 
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur elevernas motivation till lärande påverkas genom 
ett temainriktat arbetssätt. Studien utfördes under sex veckor på en skola i Piteå kommun. 
Klassen där vi utförde vår studie bestod av elever från år 4-5-6. Arbetet med eleverna 
omfattade ett temaarbete om Australien och Nya Zeeland där eleverna fick jobba i ett 
utforskande och upplevelsebaserat arbete en längre tid och på ett omväxlande sätt där flera 
skolämnen berördes. Eleverna fick möjlighet att jobba både i grupp och enskilt. För att se om 
vi uppnått vårt syfte använde vi oss av enkäter före och efter temaarbetet, elevers 
dagboksanteckningar och våra observationer under temaarbetets genomförande. I samtliga 
undersökningsmetoder utgick vi från sju, av oss utvalda, indikatorer för motivation. Vi kunde 
i resultatdelen se att fem av de sju indikatorerna för motivation påverkats positivt. Vår slutsats 
blev därmed att temainriktat arbetssätt påverkar motivationen till lärande positivt.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Via egna erfarenheter av skolan, genom praktik och genom vad våra egna barn har uttryckt, 
har vi upplevt att elever många gånger tycker att skolan är meningslös och tråkig. Våra barn 
har frågat sig varför man måste gå i skolan. Vi har även under tidigare praktiktillfällen 
uppmärksammat att eleverna ofta gett uttryck för liknande uppfattningar att kunskaperna 
känns svårbegripliga och att skolarbetet ofta är enformigt. Det tycks vara så att många elever 
inte känner sig motiverade inför arbetet i skolan eller att skolan inte lyckas motivera eleverna 
inför arbetet. Man kan fråga sig om eleverna inte förstår till vilken nytta skolans kunskaper 
kan vara och om kunskaperna är för långt ifrån deras egna erfarenheter och intressen. Man 
kan undra om det finns brister i hur undervisningen bedrivs. Om elever upplever dagens skola 
som tråkig och meningslös är det ett stort problem. Detta måste lärare och ledare inom skolan 
ta på allvar och verka för att en förändring blir till.  
 
Andersson (2003) har gjort en undersökning med 1200 elever om hur de upplevde sin 
skolsituation. En tredjedel av eleverna tyckte skolan var bra men lika många avskydde skolan 
och tyckte den var meningslös och monoton. De menade att skolan inte var rolig och mycket 
litet av det man gör i skolan intresserade dem. De tyckte att läroböckerna oftast är tråkiga och 
innehåller sällan något av intresse. De hade upplevt att man sällan möter utmaningar och att 
man inte får utnyttja sin fantasi. 
 
Av situationen drar Andersson följande slutsats; 
 

Att dag efter dag tvingas uppleva sin skolsituation på detta sätt är väl inget som man ens skulle önska 
sin värsta ovän. Ändå tillåter vi många unga människor att tvingas ha en sådan situation. (Andersson 
2003 s.25) 

 

Giota (2003) har i en undersökning som omfattade 7400 elever studerat elevers syn på 
motivation i skolarbetet. Hon menar att det finns mycket kunskap om elevers motivation till 
att lära i skolan, men anser att vägen till elevernas inre motivation till skolan fortfarande är 
lång och kantas av många hinder. Ett hinder är att eleverna ses i ett allt för avgränsat 
perspektiv, d.v.s. enbart som skolelever. Giota uppmanar till att se elevernas hela 
livssituation. Hon definierar ordet motivation som elevernas egna mål med att gå i skolan.  De 
elever som var positiva till skolan hade som mål att nå personlig utveckling eller att kunna 
göra studie- och yrkesval senare i livet. De elever som var negativa till skolan menade att den 
var meningslös både för livet nu och inför framtiden. Kunskapen uppfattade de som tråkig, 
ointressant eller meningslös och som något de redan kan eller något de snart skulle glömma. 
De förstod inte heller nyttan och meningen med vissa kunskaper. Eleverna upplevde också att 
det de kunde och var bra på inte dög, vilket gjorde att de tappade motivationen.  
 
Det verkar som om iakttagelserna av våra egna barn och elever vi mött ute i skolan, stämmer 
överens med de resultat som Andersson och Giotas undersökningar visat. Giotas slutsats var 
att elevernas situation inte stämmer överens med Lpo 94: s intentioner. Vad har då Lpo 94 för 
intentioner? Låt oss närmare granska Lpo 94 när det gäller elevers lärande, elevers 
inhämtande av kunskaper och de arbetssätt skolan bör tillämpa. 
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Styrdokument 
 
Av Lpo 94 framgår att alla som arbetar i skolan skall verka för att göra skolan till en god 
miljö för lärande. Skolans uppdrag är att främja lärande och grunden för undervisningen skall 
utgöras av lust att lära. Lpo 94 säger vidare att läraren skall utgå från varje enskild individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren skall också stärka elevernas vilja 
att lära. 
 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.(Lpo 94 s.7) 

 

Vidare framgår av Lpo 94 att skolans uppdrag skall beröra olika aspekter av lärande och 
kunskaper som utgångspunkter i den enskilda skolan. Skolan ska skapa ett lärande där det ges 
utrymme för olika kunskapsformer, som balanseras och blir till helheter. 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. (Lpo 94 s.8 ) 

 
I skolverkets betänkande Bildning och kunskap (1994) preciseras de i Lpo 94 omnämnda 
kunskapsformerna faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhets-
kunskap: Faktakunskap har en kvantitativ karaktär och kan värderas i storheter av mer eller 
mindre. Detta är en aspekt av kunskap som inte gör någon skillnad på ytlig och djup kunskap 
eller mellan olika sätt att förstå samma företeelse. Förståelsekunskapen karaktäriseras av en 
kvalitativ dimension, där samma fenomen kan förstås på olika sätt. Förståelse, innebär att 
begripa, uppfatta meningen eller innebörden av något. Vi kan inte förstå mer eller mindre, 
men vi kan uppfatta på flera sätt. Faktakunskap och förståelsekunskap går in i varandra och är 
starkt sammankopplade, men förståelsekunskap är mer eller mindre privat. Färdighetskunskap 
är en praktisk kunskapsform som kommer i uttryck genom handlingar och beteendemönster. 
Färdighet kan ses som en praktisk motsvarighet till den teoretiska förståelseformen. Det går 
inte att utveckla färdigheter utan koppling till förståelse. Förtrogenhetskunskap är den sinnliga 
kunskapen. Vi ser, känner och vet något. Förtrogenhetskunskapen visar sig som bedömanden 
och uppskattningar. Den innebär att man t.ex. kan tillämpa och använda begrepp på olika sätt.  
 

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. (Lpo 94 s.8) 

 

Skolverket (1994) uttrycker att kunskaper inte kan förmedlas som lösryckta delar utan 
mening. Kunskaperna måste sättas in i ett meningsfullt sammanhang. Kunskaper och situation 
måste utgöra en helhet. Undervisningen i de olika skolämnena skall organiseras så, att deras 
olika funktioner kompletterar och stöder varandra och att de tillsammans utgör en strukturerad 
helhet som främjar elevernas allsidiga utveckling. 
 

När det gäller arbetsformer framgår av Lpo 94 att läraren skall organisera och genomföra 
arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull samt få möjlighet till överblick och 
sammanhang. Vidare säger Lpo 94 att läraren skall svara för att eleverna får pröva olika 
arbetssätt och arbetsformer.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att skolans uppdrag är att främja lärande hos elever i 
skolan. Detta kan ske bl.a. genom att organisera arbetet så att eleverna upplever att kunskapen 
är meningsfull, samt att eleverna får möjlighet till överblick och sammanhang. Av Andersson 
och Giotas undersökningar framgår att detta är problematiskt. Våra iakttagelser vittnar om att 
intentionerna i Lpo 94 inte når fram till eleverna i önskvärd utsträckning. Eleverna upplever 
skolan som tråkig och meningslös. De saknar inre motivation. Som lärare väcks tanken om 
det inte vore möjligt att komma åt problemet genom att utveckla arbetssätt i skolan, vilka 
bidrar till att öka elevernas motivation inför skolarbetet. Innan vi ger oss in på lämpliga 
arbetssätt ser vi det vara klokt att ta del av vad forskningen säger om lärande och om det där 
finns stöd för att välja vissa arbetssätt. 
 
Barns lärande 
 
Vad säger då den forskning som finns angående barns lärande och motivation? Vi tar här upp 
Lev Vygotskys utveckling och inlärningsteori, begreppet motivation som upplevelse, senare 
forskning om lärande, samt skolans förhållningssätt till barn och elever. 

 
Enligt skolverket (1994) har Vygotskys idé om den proximala utvecklingszonen börjat få stor 
betydelse i västvärlden. Denna idé innebär att barn klarar av att göra saker som egentligen är 
utanför dess egen förmåga, med hjälp av att imitera kamrater eller vuxna. Barnet anstränger 
sig att nå gränsen av sin förmåga om det finns någon annan som kommit längre i utvecklingen 
och denne lotsar barnet vidare. Utvecklingens drivkraft är samspelet mellan barnet och 
kamrater eller vuxna. Skillnaden mellan det som barnet kan utföra själv och tillsammans med 
andra kallade Vygotsky den proximala utvecklingszonen. 
 
Av Pramling i Utbildningsradion (1991) framgår att Vygotsky menade att det är barns 
erfarenheter från sin omvärld som resulterar i en kunskapsutveckling. Han såg på mänskligt 
tänkande som ett resultat av ständiga förändringar, då nya upplevelser läggs till gamla och 
därmed får ursprungstanken en annan innebörd. Han ansåg att inlärning är sammanhangs- och 
situationsbetingat d.v.s. inlärning inriktas på mening och innebörder som människor skapar i 
deras omvärld. Genom att sätta in de yttre kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang blir så 
småningom kunskaperna, inre kunskaper. Barn får på så sätt en egen förståelse. Vygotsky 
menade även att det är motivationen som ger lärandet en mening. 
 
Dahlgren (1995) talar om motivation som ett tillstånd eleverna befinner sig i. Om eleverna är 
motiverade, d.v.s. har en inneboende vilja att lära något, blir inlärningen mer effektiv. 
Dahlgren menar att motivation är upplevelse av målmedvetenhet, behov och kompetens. Som 
viktiga inslag till motivation till lärande nämner han bland annat att: Eleverna har en klar bild 
av vad det innebär att ha nått kunskapsmål, så att de vet när de nått fram. Att de uppfattar sig 
som så pass kunniga och kloka att det inte finns några tvivel om att de ska kunna lära sig det 
specifika kunskapsmålet. Att de genom tidigare erfarenheter kan se att det går att uppnå 
uppsatta mål. Att de ser behovet av kunskap, vad den kan ge och det sammanhang i vilket den 
nya kunskapen är en del i samt att de ser sig själva som ytterst ansvariga för sin egen 
inlärning. 
  
Pramling-Samuelsson/Mårdsjö (1997) talar om att barns lärande är personligt, då allt de möter 
ses utifrån deras eget perspektiv. Barn påverkas från första stund i livet av sin miljö. När ett 
barn lärt sig något har det utvecklats och förhåller sig på ett nytt sätt till sin omvärld. Barn 
försöker hela tiden förstå den värld de lever i och samtidigt skapas förutsättningar för att 
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förstå erfarenheterna de får. Barn lär sig och uppfattar sin omvärld med alla sina sinnen, hela 
tiden genom t.ex. konkret handlande, samspel och kommunikation med andra barn och vuxna. 
Små barn lär sig om sin omvärld genom att undersöka, smaka och experimentera. På liknande 
sätt menar författarna, bör även äldre barn få inhämta ny kunskap om olika ting, begrepp och 
idéer. Barn måste ges möjlighet att bli förtrogna med nya tankar genom att man synliggör 
dessa för dem. Författarna hävdar även att undervisningen i skolan bör relateras till elevers 
erfarenhetsvärld och hänvisar till förskolepedagogiken. Erfarenheterna i elevernas värld ska 
ligga till grund för deras utveckling och fortsatta lärande. Förskolan har en stark tradition 
grundad i denna pedagogik och utmanar skolan att ändra sin mer formella syn på lärande.  
 
I Skolverkets betänkande Jord för växande (1998) sägs att elever gör nya erövringar av sin 
omvärld varje dag. Genom lek, språk och lärande skaffar de sig kunskaper och färdigheter 
som är avgörande för livet. Skolans medverkan och inflytande över hur elevernas erövringar 
av omvärlden kommer att utveckla sig, har till stor del att göra med hur lärare och andra 
vuxna bemöter och bejakar eleverna, och hur de utmanar deras tankar och teorier. Elever som 
möts med respekt och får positivt gensvar från sin omgivning utvecklar sitt självförtroende. 
Elever som får pröva sina tankar och teorier i ett utforskande arbete och upptäcka att de 
förstår, vill lära sig mer. Skolverket skriver också att för att elever ska få förståelse och insikt 
måste de ges möjligheter att utforska, bearbeta och reflektera nya och gamla erfarenheter. För 
att uppnå färdigheter krävs övning, prövning, gestaltning och kommunikation. Elever måste 
också ges möjligheter att utveckla förtrogenhet. Detta innebär att lärandet måste ske genom 
individens aktiva deltagande. I både förskola och skola kan detta ske genom bland annat 
projekt och temaarbeten, där elevernas eget utforskande och egna frågeställningar bildar 
utgångspunkter för lärandet.  
 
Sammantaget menar vi att kunskapen om barns lärande vi redovisat ovan pekar mot att 
temaarbete kan vara en lämplig arbetsform. 
 
Tema som arbetsmetod 
 
Enligt Karlholm & Sevòn (1990) är temaarbete ett arbetssätt som utgår från ett 
helhetstänkande, utan ämnesgränser och med möjlighet till att arbeta på många olika sätt. Att 
arbeta med tema är att ägna sig åt fördjupningsstudier kring en aktuell fråga eller ett bestämt 
avgränsat område. Temat ska vara meningsfullt för eleverna och medverka till att de lär sig se 
och förstå viktiga händelseförlopp och sammanhang i sin tillvaro. Utgångspunkten för ett 
temaarbete ska vara elevernas tidigare kunskaper och intressen. 
 
Doverborg & Pramling (1988) nämner att de första tankarna om temaarbete kom från 
Tyskland redan under 1800-talet. Syftet var detsamma då som nu, d.v.s. att arbetet skulle 
koncentreras kring ett visst område för att få helhet och sammanhang, så att barnen bättre 
skulle förstå. Detta kom att kallas arbetsmedelpunkt, och användes i barnträdgårdar som var 
dåtidens förskola. Barnträdgårdarna använde sig ofta av uttrycket ”Genom verksamhet till 
kunskap”. Kunskaper skulle utvecklas genom att barnen skulle få leka, röra sig, 
experimentera, konstruera och pröva sig fram med anknytning till det område som skulle 
bearbetas. Genom inspiration från Friedrich Fröbels (1782 – 1852) idéer kom detta arbetssätt 
även till Sverige. Fröbel upptäckte i sitt arbete att barn har olika förutsättningar. Orsaken till 
barnens bristande förmåga att lära ansåg han hade sin grund i vilka upplevelser och 
erfarenheter barnen tidigare haft.  
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Under 1920- och 1930-talet hade man i USA kommit långt inom barnpsykologisk forskning 
och pedagogik. Att få en bättre förståelse och kunskap om barn och då också människan, var 
viktigt för samhällsutvecklingen. Detta intresserade även många svenska forskare som åkte 
till USA för att ta del av de nya forskningsrönen.  
 

Karlholm & Sevòn (1990) har skrivit om John Dewey (1859 - 1952) som var professor i 
filosofi och praktiskt verksam pedagog i USA. Dewey myntade uttrycket ”learning by doing”. 
Deweys arbete rörde till största delen skolbarn. Han menade att undervisningen i skolan 
skulle integreras; flera ämnen skulle föras samman till ett så kallat intressecentrum. 
Ämnesindelningen förlorade sin mening då eleverna fick möjlighet att lösa problem av olika 
slag, där alla kunskaper och färdigheter användes. Detta skedde genom att exempelvis 
experimentera och observera sin omgivning. De fick då möjlighet att utveckla ett självständigt 
tänkande. Att lyckas och att misslyckas ger erfarenheter och kunskaper på olika sätt. Eleverna 
kunde arbeta både enskilt och i grupp men han ansåg att grupparbete stimulerade elevernas 
personliga utveckling och förmågan att samarbeta. Vidare skulle inlärningen bygga på 
elevernas direkta upplevelser. Deweys syfte med pedagogiken var att ge eleverna ett så rikt liv 
som möjligt både när det gäller intellektet och det känslomässiga. Han ville att eleverna skulle 
utveckla hela sin personlighet vilket skulle ge dem beredskap till ett liv i ett samhälle i ständig 
förändring. Läraren skulle vara aktiv och stimulera eleverna så att de fick lust att lära. Detta 
skulle läraren göra genom att vara lyhörd för elevernas tankar och funderingar, för att sedan 
kunna bygga vidare på dessa. 
 
Karlholm & Sevòn (1990) skriver vidare att intresset för barnpsykologi och pedagogik 
medförde att många utländska forskare blev inbjudna till Sverige. En av dessa forskare var 
Elsa Köhler (1879-1940). Hon arbetade först vid Göteborgs folkskolor med 
aktivitetspedagogisk forskning, med John Deweys pedagogik som grund. Resultatet av 
forskningen kom ut i bokform 1936 under namnet Aktivitetspedagogik. Där framförde hon 
tanken om att barnen skulle få ägna sig åt meningsfulla aktiviteter, som de hade nytta av i 
samhället. Köhler var kritisk till Fröbels arbetsmedelpunkt då hon menade att de använde sig 
av för svåra och invecklade aktiviteter, då Fröbel inte tog hänsyn till barnens ålder. Hon drev 
istället igenom ett för Sverige nytt arbetssätt som hon kallade intressecentrum. Detta arbetssätt 
var utformat utifrån John Deweys pedagogik och gick ut på att barnen skulle få experimentera 
och skapa fritt, utifrån sina egna förutsättningar. De skulle även få möjlighet att arbeta med 
sådant som var nytt och obekant. Meningen var att barnen skulle få praktiska kunskaper för 
att klara sig, och viljan och förmågan att kunna påverka, i ett framtida samhälle. Köhlers idéer 
och erfarenheter blev mottaget med stor förtjusning och arbetet i den svenska 
barnträdgårdsverksamheten förändrades i och med detta. 
 
Enligt Doverborg & Pramling (1988) var det genom Barnstugeutredningen från 1968 som 
begreppet förskola infördes. I samband med det började man fokusera mer på det enskilda 
barnets utveckling. Begreppet intressecentrum kom sedermera i skymundan men återkom i 
Utbildningsdepartementets Pedagogiskt program för förskola 1987:3 som en arbetsmetod 
benämnd Tema. Det sägs där att temaarbete som pedagogisk metod, innebär att verksamheten 
för en längre tid koncentreras kring en aktuell fråga eller ett bestämt och avgränsat område. 
Det temainriktade arbetssättet ska kännetecknas av att den fråga, det problem, det fenomen 
eller det område som utgör temat, ska belysas och bearbetas på många sätt; genom den fria  
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leken, skapande aktiviteter och vardagssysslor. Temats innehåll ska vara inriktat på det som är 
meningsfullt för barnen och bidra till att de får nya kunskaper.  
 
Doverborg & Pramling (1988) skriver att tema som pedagogisk metod har en lång tradition 
inom förskolan och fritidshemmens verksamhet. Som metod har den vuxit fram utifrån den 
kunskap om barn som forskningen kommit fram till, men också genom erfarenheter från den 
egna verksamheten. I Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för förskola, Lpfö 98 står det 
skrivet att arbetet i förskolan skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen och 
motivation att söka kunskaper. 
 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 
genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 
mångsidigt och sammanhängande.(Lpfö 98 s.10) 

Doverborg & Pramling (1988) menar vidare att i skolans historia är det inte lika lätt att hitta 
tema som arbetssätt, då benämningarna inte varit lika klara som i förskolan och att tema i 
skolan har varit mer som ett alternativ till lärandetraditionen medan det i förskolan hela tiden 
funnits med i bilden. Teoretiskt har strävan om att hjälpa barn att utveckla kunskap genom att 
arbeta med tema varit densamma både i skola och förskola, men i praktiken har skolan ofta 
planerat både innehåll och aktiviteter, istället för att utgå från barnens intressen och 
erfarenheter såsom förskolan gjort. Skolämnet hembygdskunskap som fanns med i 1919-års 
undervisningsplan, var det första steget i skolans utveckling till det vi idag kallar temaarbete. 
Undervisningen skulle avse växter, djur och yrken samt skildringar av hemtrakten.  Förskolan 
och personer som John Dewey och Elsa Köhler har påverkat skolan till att använda 
temainriktade arbetssätt, Dewey med bland annat begreppet ”learning by doing”, där barnet 
skulle stå i centrum för undervisningen och inte ämnet och Köhler som med sin 
aktivitetspedagogik inspirerade 1955-års undervisningsplan och påverkade de svenska 
skolorna till att inrätta så kallade intresseområden, som man kunde samla många ämnen kring. 
Av Doverborg och PramIing (1988) framgår att Utbildningsdepartementets läroplan för 
grundskolan, Lgr 80, talade om temastudier som skulle ge eleverna möjlighet till fördjupning i 
vissa ämnen. Dessa temastudier skulle även ge eleverna möjligheter att planera och ta ansvar 
för en större arbetsuppgift, ensamma eller gemensamt för flera årskurser. På lågstadiet kunde 
temaarbetet få sträcka sig över en längre period och då med allt skolarbete inriktat mot temat. 
Temaarbetet innebar att man organiserade innehållet i kunskapsprocessen på ett annat sätt än 
det traditionella. I Lpo 94 finns inte ordet temaarbete nämnt. 
 
Sammanfattningsvis finner vi att enligt Lpo 94 ska utforskande, nyfikenhet och lust att lära 
utgöra en grund för undervisningen i skolan.  Lpo 94 anger också tydligt att skolans uppdrag 
är att främja lärandet för eleverna och stimulera dem att inhämta kunskaper. Läraren ska svara 
för att eleverna upplever kunskapen som meningsfull och få möjlighet till överblick och 
sammanhang. Läraren ska även se till att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.  
I både tidigare och senare forskning angående lärande, kan vi se att elever som får utforska 
och experimentera utifrån sina intresseområden, motiveras till att lära och vill lära mer. 
Motivationen, säger forskningen, är en drivkraft till att lärandet blir meningsfullt och 
effektivt. Det finns en mängd tidigare forskning som stöder temaarbete som arbetssätt. Senare 
forskning belyser nutida förskolas tradition av temainriktat arbetssätt, och flera av dagens 
forskare anser att skolan bör inriktas mot förskolans arbetssätt med tanke på den forskning 
som finns om elevers lärande. Mot bakgrund av det har vi intresserat oss för att genom 
temaarbete försöka stärka elevernas motivation inför skolarbetet. 
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Syfte 
  
Syftet med vår studie är att undersöka hur elevers motivation till lärande påverkas genom ett 
temainriktat arbetssätt. 
 

Metod 
 
För att undersöka hur elevers motivation till lärande påverkas genom att arbeta tematiskt, har 
vi valt en kvalitativ metod. Backman (1998) talar om det kvalitativa perspektivet vilket riktar 
intresset mot individer, hur de upplever, tolkar och strukturerar deras omgivande verklighet, i 
relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Motivation är en form av upplevelse som 
är individuell, varför vi tyckte det var lämpligt att utgå från elevens perspektiv. I studien har 
vi avgränsat motivation till att gälla ett antal indikatorer för motivation. Indikatorerna för 
motivation, som vi använde oss av, är: intressant, viktigt, meningsfullt, roligt, omväxlande, 
fantasi och uppleva sig duktig. Vi har även valt att avgränsa temaarbetet till att handla om 
Australien och Nya Zeeland. Med temainriktat arbetssätt avsåg vi i denna studie att jobba en 
längre tid med ett speciellt område, på ett omväxlande sätt, där flera skolämnen berördes, i ett 
utforskande och upplevelsebaserat arbete. Vi ville också ge eleverna möjlighet till att jobba i 
olika arbetsformer. Data har samlats med olika metoder, genom enkät med fasta 
svarsalternativ och anslutande motiveringsfråga om varför de svarade som de gjorde, genom 
dagbok, samt genom observationer. De olika metoderna redovisas mer utförligt under 
rubriken genomförande. Genom att använda tre olika metoder för datainsamling d.v.s. 
triangulering av data, har vi strävat efter att säkerställa ett trovärdigt resultat. 

Försökspersoner 
 
Vi har varit i en 4-5-6: a bestående av 20 elever i en skola i Piteå kommun. Åtta elever gick i 
år 4, fem elever i år 5 och sju elever gick i år 6. Undersökningen kom att omfatta samtliga 20 
elever i klassen. 
 
Bortfall 
 
Ett sjukdomsfall vid enkättillfälle 1. 
 
Material 
 
Enkäter  (se bilaga 1och 2) 
Dagböcker   
Observationsschema (se bilaga 3) 
 
Under rubriken genomförande redovisas enkäter, dagböcker samt observationsschema mer 
ingående. 
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Genomförande 
 
Temaarbetets genomförande beskrivs utförligare i bilaga 4. Temaarbetet innehöll bland annat 
en Australienkväll då föräldrar och syskon bjöds in, (se bilaga 6). Det innehöll även en 
historiepjäs, (se bilaga 7) samt uppföljningsfrågor om pjäsen, (se bilaga 8).  
 
Enkäter 
 
Skolverket (2000) talar om enkäter som en av de vanligaste metoderna för datainsamling. 
Skriftliga enkäter kan vara en bra metod när man t.ex. vill kunna generalisera och uttala sig 
om vad en majoritet tycker i en viss fråga eller om man vill kunna jämföra från en tidpunkt till 
annan. För att få en uppfattning om elevernas motivation till lärande utformade vi ett 
enkätformulär med sju frågor. Frågorna avsåg de olika indikatorerna för motivation vi beslutat 
oss för att använda. I enkäterna använde vi oss av fasta svarsalternativ med graderad 
inställning från 1 till 10 samt anslutande motiveringsfråga om varför de svarade som de 
gjorde, (se bilaga 1 och 2). Enkäten besvarades av eleverna i början och i slutet av praktiken. 
Utformningen av enkäten vid första och andra tillfället skilde sig åt i det avseendet att vi vid 
första tillfället frågade om elevernas motivation till lärande i skolarbetet i stort, medan vi vid 
det andra tillfället frågade om elevernas motivation till lärande under temaarbetet, (se bilaga 1 
och 2). Enkäterna sammanställdes var för sig. Genom att ta antalet elever som valt samma 
graderingssiffra multiplicerat med graderingssiffran 1-10, i varje enskild fråga kom vi fram 
till ett värde. De sammanlagda värdena i varje fråga kallade vi svarspoäng, (se bilaga 5). 
Enkäternas resultat valde vi att redovisa i diagram, för att få fram en jämförelse mellan 
tillfällena. Motiveringsfrågorna valde vi att redovisa i en skriftlig sammanställning utifrån 
indikatorer för motivation, genom att fokusera på elevernas lärande, vilket finns i vårt syfte.  
 
Dagböcker  
 
Patel & Davidsson (1994) säger att dagböcker kan användas för att få reda på individens 
perspektiv på sin egen tillvaro och den lämpar sig väl för en kvalitativ bearbetning. 
Dagböcker menar Skolverket (2000) är en metod för datainsamling som ger ett gott utrymme 
för reflektion. De kan även innehålla både fakta, iakttagelser och idéer. Skolverket menar att 
eleverna kan föra dagbok över sitt arbete. De kan där beskriva hur de arbetar och hur de 
uppfattar arbetssättet, eller vad som de uppfattar som de viktigaste lärdomarna i arbetet. 
Dagbok valde vi för att få en bild av hur elevernas motivation till lärande förhöll sig till just 
de aktiviteterna vi genomförde med eleverna under temaarbetet. I dagboken hade vi två öppna 
frågor: Hur har det varit? Hur kändes det? Frågorna valde vi att ha med för att hjälpa eleverna 
igång med ett reflekterande skrivande. Eleverna fick besvara dessa frågor efter varje 
aktivitetstillfälle. Elevernas reflektioner och svar valde vi att redovisa i fem kategorier, vilka 
utkristalliserade sig under bearbetningen av dagboksanteckningarna. 
 
Observationer 
 
Vi gjorde kontinuerliga observationer av hela klassen, för att kunna belysa elevernas 
motivation till lärande i aktiviteterna som genomfördes under temaarbetet. Vi observerade 
med fokus på indikatorerna för motivation samt hur eleverna agerade tillsammans i grupp och 
individuellt. Observationerna dokumenterades med hjälp av ett observationsschema i 
anslutning till varje aktivitetstillfälle, (se bilaga 3). Vi valde att redovisa observationerna i en 
skriftlig sammanställning utifrån de anteckningar som vi hade gjort i observationsschemana. I 
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anteckningarna kunde vi utläsa och tolka hur vi uppfattat att eleverna upplevt varje enskilt 
aktivitetstillfälle utifrån de sju indikatorerna för motivation samt två frågor som berörde vad 
vi uppnått hos eleverna och orsakerna till det. Skolverket (2000) talar om observationer som 
ett verktyg för att få fram data som inte annars är så lättåtkomliga. Skolverket menar att man 
genom observationer direkt kan se vad som verkligen händer i verksamheten. Observationer 
fungerar som både ett objektivt verktyg genom att man undviker andrahands information men 
också som ett subjektivt, då observatören helt och hållet är sitt eget mätinstrument.  
 
Tidsplan  
 
Höstterminen 2002, termin 5 i vår utbildning 
      -    litteratursökning via bibliotekets sökverktyg 

- inhämtning av fakta i relevant litteratur 
- läsning av styrdokument 
- syfte formuleras 
- PM lämnas in under vecka 43 

 
Vårterminen 2003, termin 6 

- vetenskaplig handledare utses 
      -    fortsatt litteratursökning via bibliotekets sökverktyg 

- fortsatt studie av styrdokument och litteratur 
- syfte omformuleras 
- bakgrund och metod skrivs 

   
Höstterminen 2003, termin 7 

- planering av temaarbetet 
- utformning av förslag till enkät, dagbok och observationsschema. 
- slutgiltig formulering av enkät, dagbok och observationsschema. 
- brev till föräldrar författas 
- besök hos praktikhandledaren 

 
Vecka 41 2003, Empirisk undersökning 

- lärde känna klassen 
- utdelning av enkät 1 

 
Vecka 42 
      -    introduktion av temaarbetet 

- introduktion av dagbok 
- arbetspass med observation, samt efterföljande dagboksskrivning 

 
Vecka 43 

- arbetspass med observation, samt efterföljande dagboksskrivning 
 
Vecka 44 

- höstlov 
 
Vecka 45 

- arbetspass med observation, samt efterföljande dagboksskrivning 
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Vecka 46 

- arbetspass med observation, samt efterföljande dagboksskrivning 
 
Vecka 47 

- arbetspass med observation, samt efterföljande dagboksskrivning 
- avslutade temaarbetet 
- enkät 2 delades ut 

 
Vecka 48-51 

- bearbetning och sammanställning av resultat 
- rapporten slutförs 

 

Resultat 
 
Resultaten av insamlade data redovisas under denna rubrik genom diagram, 
kategoriseringsfigur och skriftliga sammanställningar.   
 
Enkäter 
 
Det totala resultatet gällande elevers motivation 
 
Det totala resultatet från enkäternas fasta svarsalternativ gällande elevers motivation redo-
visas i figur 1.  
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Figur1. Av figur1 framgår antal poäng för motivationen gällande skolarbetet i stort (tillfälle 
1) och temaarbetet (tillfälle 2) samt skillnaden i poäng mellan tillfälle 1 och 2.  
 
Av figur 1 framgår att skolarbetet i stort (tillfälle 1), uppgår till ca 1024 svarspoäng. Vid 
temaarbetet (tillfälle 2) framgår att svarspoängen uppgår till ca 1117.  Av figur 1 kan vi utläsa 
att svarspoängen har ökat mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 med ca 93 poäng. 
 
Kommentar: Resultatet tyder på att motivationen har ökat vid temaarbetet.  
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Förändring av indikatorer 
 
Som tidigare framgått begränsas undersökningen till sju indikatorer för motivation. 
Fortsättningsvis redovisas resultatet för dessa indikatorer. 
 
Resultat för indikator intressant 
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Figur 2. Av figur 2 framgår antal poäng för intresset gällande skolarbetet i stort (tillfälle 1) 
och temaarbete (tillfälle 2) samt skillnaden i poäng mellan tillfälle 1och 2.  
  
Av figur 2 framgår att indikatorn intressant, gällande skolarbetet i stort, (tillfälle 1) uppgår till 
ca 134 svarspoäng. Vid temaarbete (tillfälle 2) uppgår svarspoängen för indikatorn intressant 
till ca 156. Av figur 2 kan vi utläsa att svarspoängen har ökat mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 
med ca 22 poäng.  

Kommentar: Resultaten tyder på att intresset påverkats positivt hos eleverna. 
 
Resultat för indikator viktigt  
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Figur 3. Av figur 3 framgår antal poäng för indikator viktigt, gällande skolarbetet i stort 
(tillfälle 1) och temaarbete (tillfälle 2) samt skillnaden i poäng mellan tillfälle 1och 2.  
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Av figur 3 framgår att indikatorn viktigt, gällande skolarbetet i stort, (tillfälle 1) uppgår till ca 
165 svarspoäng. Vid temaarbete (tillfälle 2) uppgår svarspoängen till ca 162. Av figur 3 kan vi 
utläsa att svarspoängen har minskat mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 med ca 3 poäng.  
 
Kommentar: Resultaten tyder på att indikatorn viktigt, påverkats negativt hos eleverna.  
 
Resultat för indikator meningsfullt  
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Figur 4. Av figur 4 framgår antal poäng för indikator meningsfullt, gällande skolarbetet i 
stort (tillfälle 1) och temaarbete (tillfälle 2) samt skillnaden i poäng mellan tillfälle 1och 2.  
 
Av figur 4 framgår att indikatorn meningsfullt, gällande skolarbetet i stort, (tillfälle 1) uppgår 
till ca 166 svarspoäng. Vid temaarbete (tillfälle 2) uppgår svarspoängen till ca 159. Av figur 4 
kan vi utläsa att svarspoängen har minskat mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 med ca 7 poäng.  

Kommentar: Resultaten tyder på att indikatorn meningsfullt, påverkats negativt hos eleverna.  
 
Resultat för indikator roligt 
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Figur 5. Av figur 5 framgår antal poäng för indikator roligt, gällande skolarbetet i stort 
(tillfälle 1) och temaarbete (tillfälle 2) samt skillnaden i poäng mellan tillfälle 1och 2.  
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Av figur 5 framgår att indikatorn roligt, gällande skolarbetet i stort, (tillfälle 1) uppgår till ca 
137 svarspoäng. Vid temaarbete (tillfälle 2) uppgår svarspoängen till ca 157. Av figur 5 kan vi 
utläsa att svarspoängen har ökat mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 med ca 20 poäng.  
 
Kommentar: Resultaten tyder på att indikatorn roligt, påverkats positivt hos eleverna.  
 
Resultat för indikator omväxlande 
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Figur 6. Av figur 6 framgår antal poäng för indikator omväxlande, gällande skolarbetet i 
stort (tillfälle 1) och temaarbete (tillfälle 2) samt skillnaden i poäng mellan tillfälle 1och 2.  
 
Av figur 6 framgår att indikatorn omväxlande, gällande skolarbetet i stort, (tillfälle 1) uppgår 
till ca 135 svarspoäng. Vid temaarbete (tillfälle 2) uppgår svarspoängen till ca 167. Av figur 6 
kan vi utläsa att svarspoängen har ökat mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 med ca 32 poäng.  

Kommentar: Resultaten tyder på att indikatorn omväxlande, påverkats positivt hos eleverna.  
 
Resultat för indikator utrymme för fantasi 
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Figur 7. Av figur 7 framgår antal poäng för indikator utrymme för fantasi, gällande 
skolarbetet i stort (tillfälle 1) och temaarbete (tillfälle 2) samt skillnaden i poäng mellan 
tillfälle 1och 2.  
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Av figur 7 framgår att indikatorn utrymme för fantasi, gällande skolarbetet i stort, (tillfälle 1) 
uppgår till ca 130 svarspoäng. Vid temaarbete (tillfälle 2) uppgår svarspoängen till ca 146. Av 
figur 7 kan vi utläsa att svarspoängen har ökat mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 med ca 16 
poäng.  
 
Kommentar: Resultaten tyder på att indikatorn utrymme för fantasi, påverkats positivt hos 
eleverna.  
 
Resultat för indikator känna sig duktig 
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Figur 8. Av figur 8 framgår antal poäng för indikator känna sig duktig, gällande skolarbetet i 
stort (tillfälle 1) och temaarbete (tillfälle 2) samt skillnaden i poäng mellan tillfälle 1och 2.  
 
Av figur 8 framgår att indikatorn känna sig duktig, gällande skolarbetet i stort, (tillfälle 1) 
uppgår till ca 157 svarspoäng. Vid temaarbete (tillfälle 2) uppgår svarspoängen till ca 170. Av 
figur 8 kan vi utläsa att svarspoängen har ökat mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 med ca 13 
poäng.  

Kommentar: Resultaten tyder på att indikatorn känna sig duktig, påverkats positivt hos 
eleverna.  
 
Av resultaten i de sju ovanstående figurerna, visar resultaten att fem av de sju indikatorer för 
motivation som vi studerat, har påverkats positivt. Här följer nu en redovisning av svaren på 
de öppna varförfrågor, som följde efter varje fråga med ett fast svarsalternativ. 

Motiveringsfrågor  
 
Motiveringsfrågorna redovisas utifrån indikatorer för motivation, med fokus på elevernas 
lärande. Vi valde att ta fasta på de indikatorer där eleverna uttryckt att de lärt sig som svar på 
motiveringsfrågan, med tanke på att det i undersökningens syfte formuleras hur elevernas 
motivation till lärande påverkas. I det resultat vi redovisar framgår även det antal elever som 
svarat att de lärt sig. Att eleverna lärt sig var även det svar på motiveringsfrågorna som var 
mest framträdande.  
 
Av svaren vid indikator intressant, framgick för skolarbetet i stort (tillfälle 1), att 8 elever 
angav att de lärde sig som svar på motiveringsfrågan. Vid temaarbete (tillfälle 2), angav 14 
elever att de lärde sig som svar på motiveringsfrågan. Vilket innebär att det för temaarbete var 
6 elever fler som uppgav att de lärde sig, som svar på varför det var intressant.  
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Kommentar: Resultatet tyder på att elevernas upplevelse att de har lärt sig har ökat, gällande 
indikatorn intressant, under temaarbetet. 
 
Av svaren vid indikatorn viktigt, framgick för skolarbetet i stort (tillfälle 1), att 7 elever angav 
att de lärde sig som svar på motiveringsfrågan. Vid temaarbete (tillfälle 2) angav 9 elever att 
de lärde sig som svar på motiveringsfrågan, vilket innebär att det för temaarbetet var 2 elever 
fler som uppgav att de lärde sig som svar på varför det var viktigt.  
 
Kommentar: Resultatet tyder på att elevernas upplevelse av att de har lärt sig har ökat, 
gällande indikatorn viktigt, under temaarbetet. 
 
Av svaren vid indikatorn meningsfullt, framgick för skolarbetet i stort (tillfälle 1), att 9 elever 
angav att de lärde sig som svar på motiveringsfrågan. Vid temaarbete (tillfälle 2) angav 3 
elever att de lärde sig som svar på motiveringsfrågan, vilket innebär att det för temaarbetet var 
6 elever färre som uppgav att de lärde sig som svar på varför det var meningsfullt.  
 
Kommentar: Resultatet tyder på att elevernas upplevelse av att de har lärt sig har minskat, 
gällande indikatorn meningsfullt, under temaarbetet. 
 
Av svaren vid indikatorn roligt, framgick för skolarbetet i stort (tillfälle 1), att 5 elever angav 
att de lärde sig som svar på motiveringsfrågan. Vid temaarbete (tillfälle 2) angav 4 elever att 
de lärde sig som svar på motiveringsfrågan, vilket innebär att det för temaarbetet var 1 elev 
färre som uppgav att den lärde sig som svar på varför det var roligt.  
 
Kommentar: Resultatet tyder på att elevernas upplevelse av att de har lärt sig är i stort sett 
oförändrad, gällande indikatorn roligt, under temaarbetet. 
 
Det som framkommit i resultatet av motiveringsfrågorna, tyder på att elevernas motivation 
påverkas positivt när de upplever att de lär sig.  
 
Dagböcker 
 
Resultatet av elevernas dagboksanteckningar redovisas i kategorier, enligt figur 9.   

  
 

                       Elevernas dagboksanteckningar  
 
                        Lär sig 

 
 Roligt 

   omväxlande 
 
                                                          Intressant                                                     Känna sig duktig 

 
 
Figur 9. Fem kategorier ur elevernas dagboksanteckningar. 

 
Kommentar: Kategoriseringen av dagboksanteckningarna resulterade i kategorierna roligt, 
intressant, omväxlande, känna sig duktig och lära sig. Det vill säga, kategorierna i figur 9 
innefattar fyra av indikatorerna för motivation. Det framgår även att det tillkommit ytterligare 
en kategori som benämns lär sig.  
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Fem kategorier  
 
Roligt 
I elevernas dagboksanteckningar kan vi läsa att merparten av eleverna tyckte att det var roligt 
vid flertalet arbetstillfällen. Vid ett tillfälle uttryckte hela klassen att det var roligt. Nedan 
följer tre exempel på vad som var roligt: 
 

…det roligaste var att jobba med aboriginer. 
 
 Idag har jag gjort min spel figur det var kul…  
 
Det har varit jätte kul att redovissa för alla i klassen.  

 
Intressant 
Av dagböckerna framgick att eleverna upplevde temaarbetet intressant. Här kommer tre 
exempel på hur eleverna gav uttryck för detta: 

 
Dom gjorde en pjäs som var jätte inträsant man fick veta ganska mycket som man inte viste.  
 
Den var kul och jag tyckte det var intresant att veta.… 
 
…var här och berättade om Nya Zeeland det var intressant… 

Omväxlande 
Av dagböckerna framgick att eleverna upplevde temaarbetet omväxlande. Här kommer tre 
exempel på hur eleverna gav uttryck för detta: 
 

Vi fick göra så mycket 
 
Vi har fått göra många olika saker 
   
Det har varit roligt att jobba med Australien och Nya Zeeland. För vi har gjort pjäser, gjort sernit 
figurer, gjort spelet Färdigt, Spela didgeridoo, haft engelskaläxa, bakat Pavlova cake, sett på en pjäs, 
ritat och målat och en massa annat! 

Känna sig duktig 
Av dagböckerna framgick att eleverna upplevde sig duktiga vid temaarbetet. Flera elever 
uttryckte i sina dagböcker att det kändes bra och att de hade hunnit göra mycket. De var även 
nöjda med vad de åstadkommit. Här kommer tre exempel på hur eleverna uttryckt detta:  

 
Att vi har skrivit om australien och nya Zeeland och jag skrev 10 rader och det var roligt. Det gick 
bra. Vi limmade fast 4 bilder på ett stort blad och det blev jätte fint.  
 
Det var en fin Australkrokodil jag gjorde, tyckte jag!  
 
Idag har vi jobbat bra jag har hunnit mycket. 

Lär sig 
Många elever skrev i dagböckerna att de hade lärt sig mycket. Här kommer tre exempel på 
hur eleverna uttryckt detta:  
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Jag har lärt mig jätte mycket om Australien och Nya Zeeland. Jag tror inte att jag kunde något innan 
detta.  
 
Vårat temaarbete var jätte roligt och vi lärde oss jätte mycket.  
 
Dom jorde en pjäs och det var roligt och man fick lära sig jätte mycket av pjäsen. 
 

Sammantaget menar vi att flera indikatorer för motivation finns representerade i elevernas 
dagboksanteckningar. Vi kan även se att begreppet att lära sig förekommer ofta. Temaarbetet 
tycks vara motiverande för lärandet. Resultaten av dagböckerna tyder på att eleverna tyckte 
att temaarbetet var, intressant, roligt och omväxlande samt att eleverna upplevde sig duktiga 
och att de lärde sig mycket.  
 
Observationer 
 
Av observationerna framgick att eleverna lyssnade uppmärksamt, ställde frågor och var 
aktiva. De visade engagemang, de tänkte ut idéer och skapade. Efter en tids arbete 
observerade vi att engagemanget avtog hos eleverna. De fick svårare med koncentrationen 
och de upplevde problem med att plocka ut fakta, grupperna började splittras. När vi senare 
introducerade ett nytt moment och vi då i stället lät eleverna arbeta enskilt, observerade vi att 
elevernas engagemang på nytt fick fart. Engagemanget bland eleverna höll i sig i de 
efterföljande arbetstillfällena då målet för temaarbetet närmade sig. Vi kunde tydligt 
observera att närmandet av målet och att hinna klart höjde aktiviteten.  
 
Kommentar: Att eleverna lyssnade uppmärksamt, ställde frågor och var aktiva tyder på att 
eleverna upplevde temaarbetet intressant och viktigt. Deras kreativitet och engagemang när de 
tänkte ut idéer och skapade tyder på att eleverna upplevde att temaarbetet gav utrymme för 
deras fantasi och att de tyckte att det var roligt. Att elevernas engagemang sjönk men på nytt 
fick fart efter att elevernas arbetsform förändrats, tyder på betydelsen av att temaarbetet var 
omväxlande. Sammanfattningsvis menar vi att det framgår av observationerna att elevernas 
motivation har påverkats positivt under temaarbetet.  
 
Sammanfattning 
 
Resultat från enkäter, dagböcker och observationer visar att fem av de sju indikatorerna för 
motivation vi valt att studera har påverkats positivt. Eleverna upplevde att lärandet vid 
temaarbetet var intressant, roligt och omväxlande och att de fick använda sin fantasi. Eleverna 
upplevde sig duktiga och de upplevde även att de lärde sig mycket. Å andra sidan kan vi se att 
två indikatorer för motivation, viktigt och meningsfullt, påverkades negativt. Sammantaget 
menar vi att indikatorerna, trots det, tillsammans visar att motivationen har ökat hos eleverna. 
Vilket i sin tur tyder på att temaarbetet har påverkat motivationen till lärande positivt. 
 

Diskussion  
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur elevers motivation till lärande påverkas genom ett 
temainriktat arbetssätt. Vår utgångspunkt har varit att använda tema som arbetsmetod för att 
påverka motivationen positivt hos eleverna. Att arbeta med tema i denna studie menar vi 
betyder att arbeta en längre tid med ett speciellt område. Vi ville låta eleverna arbeta på ett 
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omväxlande sätt, där flera skolämnen skulle beröras. De skulle få möjligheten att lära sig 
genom att både få uppleva, utforska och skapa. Vi ville också ge eleverna möjlighet att jobba i  
olika arbetsformer i större och mindre grupper samt enskilt. Den röda tråden genom hela 
arbetet har varit att hela tiden mäta elevernas motivation utifrån ett visst antal indikatorer som 
vi tycker visar på motivation. Elevernas motivation har i olika grad påverkats positivt. 
 
Reliabilitet 
 
Vi har använt oss av de tre olika undersökningsmetoderna enkät, dagbok och observation, 
d.v.s. vi har triangulerat olika metoder för att samla data. Eftersom resultaten från dessa 
styrker varandra, så anser vi att vårt resultat är trovärdigt.  
 
Genom att eleverna fick svara på enkäter före och efter genomförandet av temaarbetet 
framgår en klar bild av motivationens förändring hos eleverna. Dock fanns det en del brister i 
enkätundersökningens frågeställningar. Eleverna hade svårt att förstå betydelsen av vissa av 
indikatorerna för motivation. Några elever hade också problem med att förstå den anslutande 
motiveringsfrågan. Vi vill även tillägga att eleverna utsattes för flera andra 
enkätundersökningar under samma period vilket kan ha påverkat resultatet i våra enkäter. För 
att få en högre reliabilitet borde vi ha kunnat testa enkätformulärets hållbarhet innan vi 
påbörjade praktiken, för att sedan genomföra nödvändiga justeringar. Under enkättillfälle 1 
förekom även ett bortfall. Bortfallet av en person påverkar inte resultatet i stort, utan minskar 
bara förändringen något, varför vi inte har tagit hänsyn till det i beräkningen av resultatet. Vi 
vill påminna om att siffervärdena i undersökningen är ungefärliga värden och att de är att 
betrakta som bedömningar av olika slag. 
 
Omfattningen av elevernas arbete med att föra dagbok över aktiviteterna under temaarbetet 
var skiftande. Dagboksskrivningens delvis bristande innehåll kan bero på både yttre och inre 
faktorer såsom miljön i klassrummet och elevernas motivation till skrivandet. Det kan även 
till viss del bero på den åldersskillnad som fanns i klassen, samt deras skiftande vana att 
skriva reflekterande. Dock kunde vi utläsa ett tydligt resultat genom att flera av de utvalda 
indikatorerna för motivation nämndes i dagböckerna. Kanske vi kunde ha ökat reliabiliteten 
genom att även ha använt oss av fasta svarsalternativ i dagboken, då resultaten av 
dagboksanteckningarna är relaterade till vår förmåga att tolka och välja ut de svar som är 
relevanta för resultatet. 
 
Tillförlitligheten i observationerna har att göra med vår förmåga att tolka det vi sett. För att 
snäva in vår observation utgick vi från motivationsindikatorerna. Det fanns en del svårigheter 
med att observera klassen då vi inte hade möjlighet att enbart ägna oss åt observation. Vi 
behövdes båda under lektionerna. Reliabiliteten av observationerna vi genomfört tycker vi 
ändå är relativt hög, då vi under observationerna tagit fasta på i stort sett samma iakttagelser 
vid varje arbetspass.  

Genom att använda oss av metoderna enkät, dagbok och observation har vi fått ett 
helhetsperspektiv att dra slutsatser ifrån. Vi anser därmed att vår undersökning har hög 
reliabilitet. 

Validitet 
 
När det gäller validiteten i studien anser vi att den är god. Vi har studerat det vi avsett att 
studera, nämligen hur elevers motivation till lärande påverkats genom ett temainriktat 
arbetssätt. Motivationen har exemplifierats genom ett visst antal av oss utvalda indikatorer för 
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motivation. I sammanställningarna av svaren från samtliga undersökningsmetoder har vi hela 
tiden utgått från dessa indikatorer.  

Resultatdiskussion 
 
Av det totala resultatet framgår att elevernas motivation till lärande stärkts genom ett 
temaarbete. Vi hade dock hoppats på att elevernas motivation skulle ha påverkats positivt i 
större utsträckning än vad resultaten visar. Den positiva utveckling som motivationen visar 
tror vi beror på den variation i arbetsform och arbetssätt som eleverna fick erfara. Att de fick 
arbeta med temat under längre tid och att det gavs utrymme för deras fantasi tror vi också är 
en bidragande orsak till motivationens positiva utveckling. Det kan även till en del bero på 
den variation och nyhet som eleverna upplevde när två nya lärare kom. Hur 
sammansättningen av grupperna, i vissa delar av temaarbetet utformades, tror vi också 
påverkade motivationen hos eleverna. Möjligheten för eleverna att själva få bestämma vad de 
skulle lära sig och hur de skulle lära sig inom det givna arbetsområdet tror vi har påverkat 
eleverna positivt, medan elevernas motivation kan ha påverkats negativt av att temaarbetet var 
förutbestämt. Av Lpo 94 framgår att eleverna ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer 
vilket vi tycker ha visat sig vara väsentligt för motivationens positiva utveckling hos eleverna.  
 
Av resultaten framgår att indikatorer för motivation såsom, intressant, roligt, omväxlande, 
utrymme för fantasi och uppleva sig duktig, har påverkats positivt under temaarbetet. Till 
största del upplevde eleverna att det var intressant och viktigt därför att de lärde sig något. 
Enligt Skolverket (1998) vill elever som får pröva sina tankar och teorier i ett utforskande 
arbete, lära sig mer. Att eleverna upplevde temaarbetet roligt, omväxlande och att de fick 
använda sin fantasi, berodde på att de fick göra många olika saker i större utsträckning än i 
det vanliga skolarbetet. Det förekom en hel del nya moment för att eleverna skulle lära sig, 
som till exempel att lärarna klädde ut sig och spelade pjäs. Eleverna fick skapa i större 
utsträckning än i tidigare skolarbete, de fick bl.a. tillverka instrument från Australien. Att 
temaarbetet hela tiden vävdes in i olika ämnen, samt variationen i arbetsformerna tror vi också 
är en bidragande orsak till varför eleverna kände sig motiverade. Karlholm & Sevòn (1990) 
redogör för Köhlers aktivitetspedagogik, enligt vilken läraren skulle samla flera ämnen kring 
ett intresseområde. Det vi sett bekräftar att tidigare forskning om barns lärande fortfarande är 
aktuell. I både tidigare och senare forskning angående lärande, kan vi se att elever som får 
utforska och experimentera utifrån sina intresseområden, motiveras till att lära och vill lära 
mer. Det vi kunde se var att elevernas motivation ökade då de blev mer och mer insatta i 
ämnet.  Många elever uttryckte att de jobbade bra och mycket och kände sig därför nöjda och 
duktiga. Precis som Skolverket (1994) talar om Vygotskys teori om den proximala 
utvecklingszonen hos barn, kunde vi se att eleverna klarade av att göra saker som de tidigare 
inte gjort. De yngre eleverna lotsades fram av de äldre och sträckte sig över sin förmåga och 
kände sig nöjda med sin arbetsinsats.  
 
Indikatorerna meningsfullt och viktigt har däremot påverkats något negativt. Det tror vi kan 
bero på att eleverna själva inte fått möjlighet att välja vad temaarbetet skulle handla om. Vi 
tror också att ämnet Australien och Nya Zeeland inte kändes lika viktigt och meningsfullt än 
vad andra ämnen kanske skulle ha upplevts. Dahlgren (1995) talar om att ett inslag i 
motivation är att eleverna ser behovet av kunskapen och att eleverna har en klar bild av vad 
den kan ge. Han talar även om vikten av att eleverna ser sig själva som ansvariga för sin 
inlärning, vilket kanske inte blir fallet, i lika stor utsträckning, då temaområdet är 
förutbestämt. Att våra elever inte fick bestämma temaområdet berodde på att vi ville 
genomföra ett temaarbete som behandlade ett område som läraren redan hade i sin planering 
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för att få mer tid i anspråk till vår studie. Resultaten vad avser indikatorerna viktigt och 
meningsfullt kan ha påverkats negativt på grund av elevernas bristande förståelse av 
varförfrågorna samt deras bristande förståelse för innebörden av dessa indikatorer, vilket kan 
ha inneburit att eleverna svarat missvisande på frågorna. Att eleverna utsattes för flera 
enkätundersökningar under samma period kan ha påverkat eleverna att svara slentrianmässigt 
och ogenomtänkt. En del elever orkade helt enkelt inte läsa frågorna ordentligt och tänka 
igenom sina svar. Detta kan i sin tur ha lett till ett delvis bristfälligt resultat.  
 
Vi tror att temaarbete som arbetssätt är ett givande sätt att jobba på när det gäller att påverka 
elevers motivation positivt. Eleverna får genom temaarbete möjlighet att ta del av de olika 
kunskapsaspekter som Lpo 94 nämner. Vi menar att det finns stora möjligheter till att kunna 
arbeta på ett sätt så att alla ämnen kan vävas in i ett för eleverna meningsfullt sammanhang 
och bli till en helhet. Att arbeta tematiskt ger tillfälle till att undersöka och experimentera sig 
fram till nya kunskaper och uppleva dessa med hjälp av alla sinnen. Som blivande lärare i 
svenska och samhällskunskap för år ett till sju anser vi att den långa tradition av temaarbete 
som inom förskolan bedrivits, även borde finnas i skolan. Vi vet att det idag förekommer 
skolor som använder sig av tema, men vi tycker att temainriktat arbetssätt borde vara en 
självklar ingrediens i skolan. 
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                                                                   Bilaga 1 
 

Enkät 1 
 

1. Upplever du att skolarbetet är intressant?  
      

Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket  
 

Varför? 
 
 
 
2. Upplever du att skolarbetet är viktigt?  

 
Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 
Varför? 
 
 
 

3. Upplever du att skolarbetet är meningsfullt?  
 

Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 

Varför? 
 
 

 
4. Upplever du att skolarbetet är roligt?  
 

Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 

Varför?  
 
 
 

5. Upplever du att skolarbetet är omväxlande?  
 

Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 

Varför? 
 
 
 

6. Upplever du att skolarbetet ger utrymme för din fantasi?  
 
Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 
Varför? 
 
 
 

7. Upplever du dig duktig i arbetet i skolan?  
 
Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 
Varför? 

 



 

               Bilaga 2 
 
 

Enkät 2 
 
1.     Upplevde du att temaarbetet var intressant?  
 
     Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket  
 
        Varför? 
 
 
 
2.    Upplevde du att temaarbetet var viktigt?  
 
           Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 
           Varför? 
 
 
 
3.        Upplevde du att temaarbetet var meningsfullt?  
 
            Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 
           Varför? 
 
 
 
4.        Upplevde du att temaarbetet var roligt?  
 
           Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 
           Varför? 
 
 
 
5.        Upplevde du att temaarbetet var omväxlande?  
 
           Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 
           Varför? 
 
 
 
6.        Upplevde du att temaarbetet gav utrymme för din fantasi?  
 
           Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 
          Varför? 
 
 
 
7.       Upplevde du dig duktig under temaarbetet?  
 
          Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket 
 
          Varför? 



 

 
                                     Bilaga 3 

 
 

Observationsschema 
 
 
 
Vad uppnådde vi? 
 
 
Varför gick det som det gick? 
 
 
 
I hur hög grad upplevde vi att eleverna tyckte att skolarbetet var: 
 
intressant 

 Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket  
     

viktigt  
   Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket  
    
meningsfullt  

 Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket  
    

roligt 
   Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket  
  
omväxlande 
   Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket  
  
 
I hur hög grad använde de sin fantasi i skolarbetet i dag? 
 

Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket  
 
I hur hög grad upplevde eleverna att de kände sig duktiga i skolarbetet i dag? 
 

Inte alls    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Mycket  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                   Bilaga 4:1 

Detaljerad tidsplan över temaarbetes genomförande 
  
v.41 

 Lärde känna klassen 
 I slutet på veckan delade vi ut enkät 1. (se bilaga 1) 

 
v.42 

 Introduktion av temaarbetet som skulle omfatta Australien och Nya Zeeland.  
Vi spelade upp en pjäs som visade en myt ur aboriginerna Drömtid.  
Vi bar in en jordglob och samtalade med klassen om var vi befann oss på jorden. Vi 
jämförde Australiens folktäthet och storlek med Sverige. Klassen lyssnade på 
Australiens och Nya Zeelands nationalsånger under tiden de fyllde i en blindkarta av 
Australien och Nya Zeeland. Syftet var främst att väcka nyfikenhet och intresse för 
länderna.  

 Vi introducerade dagboken som de sedan fick skriva i. Eleverna utgick ifrån frågorna:  
Hur har det varit? 
Hur kändes det? 
Syftet med dagboken var att vi skulle få en bättre bild av elevernas inställning till 
temaarbetet. 

 Brainstorming om Australien och Nya Zeeland där vi utgick från vad de redan visste, 
vad de tyckte var viktigt att veta och vad de ville lära sig. 

 
v.43 

 Vi gav ett förslag till klassen om att temaarbetet kunde mynna ut i ett stort Australien 
och Nya Zeelandspel  

 Vi strukturerade upp arbetsområden utifrån det som kommit fram i brainstormingen. 
Vi delade in klassen i grupper om två och två. Grupperna fick sedan efter lottning om 
turordning välja ett av arbetsområdena. 

 Vi hade en genomgång av hur, vad och var man söker fakta och hur man kan 
dokumentera det man kommit fram till. 

 Diskussion med klassen om redovisningsalternativ då även en idé om en 
Australienkväll kom fram. 

 5:orna fick under hemkunskapen baka ”Pavlova cake” som är Nya Zeelands 
nationalefterrätt i syfte att smaka och  avgöra om denna kunde bjudas på under 
Australienkvällen.  

 Eleverna arbetade med arbetsområdena.  
 Eleverna skrev dagbok. 

 
v.44  Höstlov 
 
v.45 

 Eleverna arbetade med deras arbetsområden. 
 En elevs pappa kom och berättade om hans resa till Nya Zeeland. 
 Eleverna skrev en inbjudan till föräldrar och syskon angående den kommande 

Australien och Nya Zeelandkvällen. (se bilaga 6) 
 
 
 



 

        Bilaga 4:2 
 
 Vi spelade tillsammans med handledaren upp en pjäs om Australiens och nya 

Zeelands historia.(se bilaga 7) Efteråt fick var och en av eleverna ett antal frågor att 
besvara angående pjäsens innehåll. Svaren fick de sedan diskutera gruppvis. Syftet var 
att presentera historiska fakta på ett lättförståeligt och roligt sätt (se bilaga 8). 

     
 På musiklektionen tillverkade eleverna didgeridooer tillsammans med oss och 

musikläraren. De fick även se och pröva en riktig didgeridoo.  
 Eleverna skrev dagbok. 

 
 
v.46 

 Spelplanen färdigställdes.  
 Eleverna redovisade sina arbetsområden.  
 Vi tog tillsammans med klassen reda på vilka djur som finns i Australien och Nya 

Zeeland. Syftet var att var och en skulle välja ett djur att fördjupa sina kunskaper om.  
 Eleverna fick göra ett faktablad med djurets namn, bild, föda, ungar 

levnadsförhållanden och fiender, som sedan blev en utställning. 
 Varje elev tillverkade en figur i cernitlera som skulle föreställa det djur de arbetat 

med, för att sedan fungera som spelpjäs till spelet. 
 Vi planerade tillsammans med eleverna upplägg och innehåll inför Australienkvällen. 
 Klassen delades in i fyra grupper som skulle ansvara för att visa olika delar av allt de 

lärt sig om Australien och Nya Zeeland. 
 Eleverna skrev dagbok 

 
 
v.47 

 Eleverna förberedde Australien och Nya Zeelandkvällen i de olika grupperna. De 
tillverkade kulisser, tränade på framförandet av pjäser och det de skulle berätta, 
färdigställde spelregler och frågekort till spelet. De förberedde fikat, Nya Zeelands 
nationalefterrätt, som skulle säljas på kvällen.  

 Australien och Nya Zeelandkvällen genomfördes. Föräldrar och syskon, som indelades 
i mindre grupper, lotsades runt mellan fyra lokaler. I var och en av lokalerna befann 
sig en av de fyra grupperna från klassen för att visa upp det område de förberett.  
Programmet i varje lokal varade i en kvart och när alla föräldrar och syskon tagit del 
av detta avslutades kvällen med fika. 

 Eleverna fick berätta om de djur de arbetat med. 
 Eleverna skrev dagbok. 
 Enkät 2 delades ut och fylldes i. (se bilaga 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                          Bilaga 5 
 
 
Enkätsammanställning  
                 
Enkät 1 Inte  

alls 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket Svarspoäng

Fråga 1.Upplever du att skolarbetet 
              är intressant?                        

Antal 
elever    1 3 5 2 4 1 3  134 

Fråga 2.Upplever du att skolarbetet  
              är viktigt? 

Antal 
elever       3 6 1 9  165 

Fråga 3.Upplever du att skolarbetet 
              är meningsfullt? 

Antal 
elever      2 2 2 6 7  166 

Fråga 4.Upplever du att skolarbetet 
              är roligt? 

Antal 
elever    1 3 4 4 2  5  137 

Fråga 5.Upplever du att skolarbetet  
              är omväxlande? 

Antal 
elever 1  1 1 1 4 1 3 3 4  135 

Fråga 6.Upplever du att skolarbetet  
             ger utrymme för din 
fantasi? 

Antal 
elever  1  2 2 4 2 3 2 3 

 
130 

Fråga 7.Upplever du dig duktig 
              i skolarbetet? 

Antal 
elever     1 3 1 5 3 6  157 

Summa av svarspoäng 
 

            1024 

Tabell 1. Graderingssiffrornas spridning i elevernas svar i varje fråga i enkät 1 samt 
svarspoäng och totalsumman av dessa. 

     

Enkät 2 Inte  
alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket Svarspoäng

Fråga 1.Upplevde du att temaarbetet
              var intressant?                       

Antal 
elever

    3 2 3 4 4 4  156 

Fråga 2.Upplevde du att temaarbetet 
             var viktigt? 

Antal 
elever 

     1 7 5 3 4  162 

Fråga 3.Upplevde du att temaarbetet
             var meningsfullt? 

Antal 
elever

  1   2 5 5 1 6  159 

Fråga 4.Upplevde du att temaarbetet
             var roligt? 

Antal 
elever

  1 2 1 1 2 2 5 6  157 

Fråga 5.Upplevde du att temaarbetet 
             var omväxlande? 

Antal 
elever

    3  2 4 4 7  167 

Fråga 6.Upplevde du att temaarbetet 
             gav utrymme för din 
fantasi? 

Antal 
elever 1  1 1 3 1 1 4 2 6 

 
146 

Fråga 7.Upplevde du dig duktig 
              under temaarbetet? 

Antal 
elever

 1    2 1 4 3 9  170 

Summa av svarspoäng 
 

            1117 

Tabell 2. Graderingssiffrornas spridning i elevernas svar i varje fråga i enkät 2 som 
besvarades efter temaarbetets genomförande, samt svarspoäng och totalsumman av dessa. 
 



 

 
           Bilaga 6 

 
 

Australien och Nya Zeeland kväll 
Tisdagen den 18 november kl. 18.30 – 20.00 

 
Alla föräldrar och syskon till år 4-5-6 är välkomna till en 
fantastisk kväll i skolan då vi bjuder med er på en resa till 
andra sidan jordklotet. 
 
Ni kommer att få möjlighet att smaka Nya Zeelands 
national efterrätt samt kaffe, te eller saft till 
självkostnadspris. 
 
 

Hjärtligt välkomna önskar klass 4-5-6 
 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lappen ska vara åter till skolan senast måndag den 10 november. 
 
 
 
Från vår familj kommer _______ vuxna, ________ barn. 
 
 



 

        Bilaga 7:1 
 
 
Historiepjäs om Australien 
 
 
SKYLT:  50 000 år sen 
 
Berättare: För länge, länge sedan vandrade ett folk från Asien ner till det land som kom att 
heta Australien. Det var ett folk som levde i harmoni med naturen, där de jagade djur och 
samlade ätbara växter. De bodde inte på samma ställe hela tiden, utan flyttade runt i 
landskapet för att djuren och växterna skulle räcka till och inte ta slut. Detta folk levde länge 
ostört i Australien. I nära 50 000 år. 
Men så en dag hände det någonting…….  
 
En aborigin kommer in: 
 
- Åh, vad är det där? (Aboriginen pekar mot havet och spanar) 
- Är det en flytande ö med kala trädstammar som rör sig? (ser undrande ut) 
- Näe, det är ett nog några arga andar från underjorden! 
(Aboriginen springer skrikande och rädd ut och gömmer sig)  
 
SKYLT: Australien, 1762 
 
På skeppet: 
 
James Cook talar högt om sig själv. 
- Jag, den främste upptäcktsresande i världen, jag har kartlagt hela Nya Zeeland och snart 
också Australien.  
- Ja, på Nya Zeeland var det ju lite besvärligt. Folket som bor där, Maorirena var väldigt 
fientliga. Vi försökte landstiga flera gånger, men varje gång kom de emot oss med sina 
kanoter och såg väldigt arga ut. En Maorier höjde sitt spjut för att kasta på oss, så honom var 
vi tvungen att skjuta. Tyvärr hände det här flera gånger, så vi varit tvungna att försvara oss 
och flera Maorier har dött på kuppen. Men till slut kunde vi i alla fall gå iland i en vik där 
människorna var vänliga mot oss. Vi lämnade lite potatis och annat som vi lärde dem odla. 
 
James Cook talar till Solander: 
 
-Jaa,  Solander ska vi ta och stiga iland här då? 
 
- Ja, oh vad spännande det ska bli.(Solander är ivrig att komma iland) 
- Tänk att du kommer ända ifrån Piteå i kalla Sverige, Solander. Hopp iland!(Cook hjälper 
Solander i land) 
- Fantastiskt, vilken växtlighet. Så många olika annorlunda växter. Vilken fantastisk botanisk 
upplevelse! Åh, jag längtar till jag får komma hem och berätta för min läromästare Carl von 
Linné om denna upplevelse av växtlighet.(Solander ser sig omkring, tittar och plockar växter) 
 
-     Säger du det, säger du det, då tycker jag att vi ger den här viken namnet: Botany Bay. 
 (Cook tar fram brittiska flaggan och placerar den på marken.) 
- Nu tillhör alla öarna här omkring, Nya Zeeland och Australien, den brittiska kronan.  



 

        Bilaga 7:2 
 
 
- Hur menar du då? (frågar Solander) 
- Jag är ju engelsman och har kartlagt allt land häromkring och nu tillhör det mitt hemland,       
Storbritannien. 
-Nä men nu tar vi och seglar hemåt, Solander. Jag ska lämna in kartorna till min  
uppdragsgivare. (Solander och Cook kliver på båten) 
-Tänk vad mycket vi fått vara med om. (Solander) 
- Jaa, tur att urinnevånarna i Australien inte var lika fientliga som på Nya Zeeland. De levde 
ett annorlunda liv mot för vad vi är vana och de kan tyckas vara de mest eländiga 
människorna på jorden. Men jag tror att de är mycket lyckligare än vi européer. De lever i 
lugn och ro, jorden och havet förser dem med allt vad de behöver. Jag förstår inte de andra 
upptäcktsresanden som varit hit, som beskrev dessa människor som djur som inte dög något 
till. 
 
Skeppet skakar det går på grund, Solander och Cook ramlar omkull. 
- Vad var det? Har vi gått på grund? (Solander ställer sig upp och frågar. Cook tittar ut över 
relingen och svarar) 
- Ja, jag är rädd för det. Åhh, nej vilka skador det blivit på skeppet, det här kommer att ta flera 
månader att laga. (Cook ser bister ut. Solander blir dock upprymd då han lutar sig ut över 
relingen och får syn på det stora korallrevet) 
- Åhh, vilket fantastiskt stort korallrev, det är det största jag någonsin sett!! (Solander) 
- Ja, det får väl heta, Stora barriärrevet då, för stort var det ju!! Det här måste jag genast 
märka ut på kartan. 
 
SKYLT: 20 år senare, i en domstol i Storbritannien 
 
- Nej, jag vill inte dö, jag tog ju bara en liten, liten brödbit. Jag var ju så hungrig. ( En fattig 
kvinna står på knä och ber upp mot domaren om nåd) 
     ( Domaren slår med klubban i bordet) 
- Jag dömer er till omedelbar landsförvisning, ni får åka till Australien där vi har 
straffkolonier och där ska ni arbeta i 10 år. FÖRSTÅTT!! 
- Skeppet avgår klockan 16.00 i eftermiddag, se till att fången är på plats då!( domaren 
klubbar och fången släpar sig ut)  
- Vad skönt att bli av med sånt här slödder, tur vi kan skicka fångarna någon annanstans, när 
vi har så fullt i våra egna fängelser. (Domaren muttrar detta för sig själv och går ut ur salen) 
 
SKYLT: Fången framme i Australien 
 
-Huhu, vad trångt det var på skeppet, över sjuhundra personer har jag trängts med, men jag 
undrar hur länge jag kommer att överleva på den här hemska platsen? (Gnuggar sina händer 
oroligt och ser sig vilset omkring) 
 
Berättare: Men efter 10 års straffarbete år 1801, var kvinnan fortfarande vid liv och dagen för 
hennes frigivning var inne: 
 
-  Hurra,  äntligen är jag fri. Nu kan jag gifta mig med min älskade Harry. Han har ju nyligen 
fått en liten landplätt som vi ska bruka. Dessutom så tror jag att vi ska få några får i utbyte 
mot att vi låter några straffångar bo och arbeta hos oss. 



 

 

        Bilaga 7:3 
 
 
Berättare: Åren gick. Harry och hans fru trivdes bra. De fick både barn och barnbarn. Men en 
dag stegade den äldsta sonsonen in till farmor och säger: 
-  Farmor, farmor har du hört, det finns guld i västerut. Vi kan bli rika. Vi far dit. 
- Är det verkligen sant att det finns guld? Men du förstår jag är alldeles för gammal för sådana 
strapatser. Dessutom har jag hört att det är väldigt farligt därute i vildmarken eller ”The 
outback” som vi säger. Där kan vad som helst hända. 
- Ja, jag ska i alla fall i väg och söka lyckan. Hej då farmor, nästa gång vi ses är jag rik. Jag 
kommer hem med allt guld. 
- Lycka till och var försiktig. (farmodern vinkar farväl) 
 
THE END 
 
 
I ROLLERNA: 
 
Berättare: Maria 
Aborigin: Karin I 
Kapten James Cook: Karin N 
Herr Solander: Maria 
Domare: Maria 
Den dömda kvinnan/farmor: Karin I 
Sonson: Karin N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           Bilaga 8 
 
 
Frågor utifrån historiepjäsen om Australien och Nya Zeeland 

 
 
 
1. Ungefär hur länge har det funnits aboriginer i Australien? 
 
 
 
 
2. Vad hette kaptenen som kartlade Australien och Nya Zeeland? 
 
 
 
 
3. Vad hände när kaptenen och hans besättning försökte landstiga på  
      Nya Zeeland? 
 
 
 

4. Vad hette den första svensk som landsteg på Australien och vad gjorde han   
där?     

 

 

5. Vilket land kom Australien och Nya Zeeland att tillhöra? 
 

 

 

6. Vad hette revet där skeppet gick på grund? 
 

 

 

7. Vad använde engelsmännen Australien till, den första tiden? 
 



 

           Bilaga 9  

 

 

Hej Föräldrar! 
 
Vi heter Maria Ennefors och Karin Nilsson och studerar till grundskollärare för 
år 1-7 på Luleå tekniska Universitet.  I januari år 2004 är vår utbildning 
slutförd. 
 
Vi har fått förmånen att göra vår sista praktik i klass 4-5-6, som beräknas vara 
under veckorna 41 till 47.  
 
Under vår praktik kommer vi även att genomföra en undersökning, som en del av 
vårt examensarbete. Undersökningen kommer att handla om elevers motivation i 
skolan. Med anledning av detta kommer vi att be era barn svara på frågor i 
enkäter. Vi kommer även att be era barn att föra dagboksanteckningar under 
skoltid, om de aktiviteter vi gör tillsammans med dem.  
 
Vår undersökning som kommer att bli en rapport, kommer att någon gång under 
början av år 2004 finnas tillgänglig på nätet under Universitetets sidor. 
Alla uppgifter om era barn, skolan och orten kommer att behandlas anonymt. 
 
Har ni frågor eller invändningar om era barns medverkan i vår undersökning får 
ni gärna höra av er. 
 
Hälsningar  
 
Karin Nilsson  
Maria Ennefors  
 

 
 

 

 




