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ABSTRAKT 

 

Tematisk undervisning har i olika former funnits inom skolan sedan början av 1900-

talet. Utmärkande för undervisningsformen är att integrera olika ämnen med varandra 

för att uppnå olika synsätt på samma fenomen. Ofta utgår inte undervisningen från 

traditionella läroböcker utan grundas i elevernas tänkande och egna perspektiv. Den 

föreliggande undersökningen består av kvalitativa intervjuer av verksamma 

mellanstadielärare där syftet var att ta reda på hur lärare arbetar med tematisk 

undervisning, vilka för- respektive nackdelar med tematisk undervisning de ser samt 

vilka skillnader mellan tematisk undervisning, temaarbete och ämnesintegrering de anser 

finns. Det anses vara en relevant undersökning eftersom den kan underlätta för 

nyutbildade lärare, och även för de som varit verksamma under en längre tid, att bland 

annat få en fördjupad bild av för- och nackdelar gällande denna undervisningsmetod. 

Resultatet visar på varierande arbetssätt kring den tematiska undervisningen. De mest 

betydande fördelarna med undervisningsformen är elevinflytande och helhet, medan 

nackdelarna är dels praktiska som tidsbrist och att komma överens i arbetslaget, samt 

dels att bedömning av enskilda elever blir svår. Resultatet visar också att lärare anser att 

det är skillnad mellan tematisk undervisning, temaarbete och ämnesintegrering. Det visar 

också att lärarna i jämförelse med tidigare forskning har relativt lika bild av för- och 

nackdelar gällande tematisk undervisning samt vilka skillnader som finns mellan 

undervisningsformerna. 

 

 

Nyckelord: Temaarbete, ämnesintegrering. 
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1 INTRODUKTION 
 

Tematisk undervisning har i olika former funnits inom förskolan ända sedan slutet av 

1800-talet och inom skolan sedan början av 1900-talet. Elsa Köhler har haft stor 

betydelse för utvecklingen av tematisk undervisning inom skolan. Hon ansåg att 

temaområdet bör vara något man kan samla många ämnen kring, alltså integrera så 

många ämnen som möjligt i (Doverborg & Pramling, 1988). En som haft stor 

betydelse för temaundervisningens utveckling inom skolan är John Dewey som 

införde begreppet learning by doing, vilket bland annat syftar till att eleven ska stå i 

centrum för undervisningen och inte ämnet (Dovreborg & Pramling, 1988; 

Loughran, 2005) 

Lärare som författaren till föreliggande undersökning kommit i kontakt med under 

verksamhetsförlagda utbildningar, VFU:er, har olika syn på tematisk undervisning. 

För att som nyutbildad lärare ha möjlighet att få en fördjupad bild av hur 

undervisning kan läggas upp finns en önskan att reda ut bland annat för- respektive 

nackdelar med tematisk undervisning. Under VFU:er har det också reflekterats över 

vad skillnaden mellan tematisk undervisning, temaarbete och ämnesintegrering är, då 

vissa lärare påstår att de arbetar tematiskt trots att inget egentligt tema är 

utgångspunkten. Denna skillnad önskas också redas ut i undersökningen.  

Detta anses vara en relevant undersökning eftersom den kan underlätta för 

nyutbildade lärare, och även för de som varit verksamma under en längre tid, att få 

en fördjupad bild av för- och nackdelar gällande denna undervisningsmetod, samt 

skillnader mellan undervisningsformer. Vilket kan leda till en förstärkt säkerhet vad 

gäller planering och genomförande av arbetsområden. 

I kursplanerna i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-

11, (Skolverket, 2011) framgår det att tanken är att ämnesintegrering på olika vis ska 

kunna ske, eftersom många begrepp och dess definitioner i de centrala innehållen, 

och till viss mån även i kunskapskraven, är lika och går att kopplas samman. I Lgr-

11 står även att undervisningen ska vara individanpassad och att det finns olika vägar 

för att nå samma mål samt att elever ska få ett påtagligt inflytande och delta i val av 

arbetsformer och undervisningens innehåll, vilket ofta anses vara fallet vid tematisk 

undervisning (a.a.). 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definition av begrepp  

2.1.1 Tematisk undervisning 

Utmärkande för tematisk undervisning är att olika ämnen integreras med varandra 

och att olika färdigheter övas i funktionella sammanhang (Nilsson, 2007). 

Integreringen och ihopvävnaden av olika ämnen sker för att uppnå många olika 

synsätt på samma fenomen (Loughran, 2005). Undervisningsformen är inte beroende 

av läroböcker i traditionell mening, utan ofta utgår kunskapssökande till stor del från 

exempelvis skönlitteratur (Nilsson, 2007; Åström, 2007). Tematisk undervisning 

innebär att ämnet inte är i centrum, utan eleven och elevens tänkande om ämnets 

innehåll. Temat skapar tillfällen där elever kan utveckla kunskap om något utifrån 

sitt eget perspektiv och kopplas till deras vardagserfarenheter och närmiljö 

(Dovreborg & Pramling, 1988; Loughran, 2005). 

 

2.1.2 Temaarbete 

Temaarbete innebär en fördjupning inom ett arbetsområde där två eller flera ämnen 

slås samman, men där undervisningen sällan kopplas till elevernas tankar och 

perspektiv. I huvudsak används två typer av teman, skolämnesorienterade-, som 

exempelvis ”Medeltiden” eller ”Nordens djur”, och problem- eller 

relationsorienterade teman som till exempel ”Mobbing” eller ”Rädsla”. Även en 

tredje form kan förekomma som är mer estetisk eller litteraturhistorisk, såsom 

”Sagor” eller ”Våren”. I de flesta fall får läroböckerna i samhälls- eller de 

naturorienterande ämnena, SO eller NO, styra temainnehållet, och undervisningen 

kopplas sällan samman med elevernas vardagserfarenheter och närmiljö (Nilsson, 

2007). Det är dock möjligt att ha temaarbete som kopplar undervisningen till 

vardagssituationer, inom till exempel matematiken (Bobis & Handal, 2004). Den 

skolämnesorienterade typen av temaarbete benämner Arfwedson och Arfwedson 

(1983) som ”Ämnesmodellen” för temaarbete, då det är ett eller möjligtvis något mer 

ämne som utgör ramen för temat.  
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2.1.3 Ämnesintegrering 

Ämnesintegration handlar om att foga samman olika delar av ämnen till en helhet. 

Integrationen blir integration först när någon upplever den, alltså till exempel när 

elever har förstått relationerna mellan de olika ämnesdelarna. Om denna förståelse 

inte uppnås är inte ämnesintegrationen relevant (Andersson, 1994).  

 

2.2 Tidigare forskning 

I undersökningen används begreppet tematisk undervisning. Med det begreppet 

åsyftas undervisningsformen som definieras ovan, där bland annat olika ämnen 

integreras och elevernas tänkande och eget perspektiv står i centrum. Nedan reds hur 

tidigare forskning ser på tematisk undervisning ut, samt dess för- respektive 

nackdelar. Då vissa forskare använder begreppen temaområde eller 

temaundervisning så är det tematisk undervisning, enligt definitionen ovan, de syftar 

på. 

 

2.2.1 Tematisk undervisning 

Det är viktigt att ha ett tydligt och medvetet syfte och mål med temaundervisning, 

vad det är som ska behandlas, hur och varför. Vad- och varför-delarna är till stor del 

kopplade till kursplanernas centrala innehåll respektive kunskapskrav, medan hur-

delen till stor del kan bestämmas av lärare och elever tillsammans. Här finns det 

närmast oändliga möjligheter. Däremot kan även vad-delen baseras en hel del på 

eleverna i form av vad de redan kan om temaområdet (Doverborg & Pramling, 1988; 

Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987; Loughran, 2005; Nilsson, 2007). Det 

varierar mellan arbetslag ifall temaområdet planeras av endast lärare eller om hänsyn 

tas till elevernas tankar (Åström, 2007). Det bästa sättet att välja innehåll för ett tema 

är att lärare och elever möts någonstans på mitten, så att intressen, 

vardagsanknytning och styrdokument vävs samman i så stor grad som möjligt. Olika 

former av källor för kunskapsinhämtning hittas då tillsammans och kan till exempel 

vara skönlitteratur, facklitteratur, gruppdiskussioner, filmer eller studiebesök 

(Loughran, 2005; Nilsson, 2007; Rennie, Venville & Wallace, 2004). Olika 

yrkesutövare eller experter kan bjudas in till klassrummet, vilket ger en fördjupad 
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bild av verkligheten och möjlighet att få insyn i hur eleverna själva kan påverka sin 

situation i samhället (Rennie, Sheffield, Venville & Wallace, 2005). Den tematiska 

undervisningen kan vara allt från en lektion till flera veckor lång. Det beror alldeles 

på vad för tema som är aktuellt. Hur ett temaområde utformas kan också beror på 

gruppstorleken (Doverborg & Pramling, 1988; Håkansson, Eliasson Skarstedt & 

Jönsson Viberg, 2010). Arfwedson och Arfwedson (1983) har olika modeller för hur 

temaundervisning kan se ut och organiseras, deras ”Lärarlagsmodell” kan 

representera tematisk undervisning där temat byggs upp av att hela arbetslaget 

planerar ihop och i de flesta fall handlar det om att samverka mellan alla ämnen. 

En ständig reflektion över temats delar och upplägg bör ske, alltså inte bara en 

avslutande utvärdering även om den också är viktig. Slutprodukten är inte det enda 

som fokus bör ligga på, utan hur man når målen. En annan aspekt av utvärderingen 

är att inte bara utvärdera vad eleverna gör, utan vad läraren själv gör och har gjort. 

Utvärderingar sker hela tiden i lärarens huvud, men behöver också dokumenteras. 

Det är också viktigt att ett temaområde avslutas med någon form av redovisning som 

markerar att temat är slut för att se det meningsfullt och konkretisera lärandet för att 

eleverna lättare ska minnas. Om man i redovisningen eller utvärderingen kommer 

fram till att vissa elever inte uppnått målen med temaområdet måste man överväga 

hur temat måste utvecklas vidare för att alla faktiskt ska nå målen. Ett alternativ kan 

vara att fokusera extra på de delar av målen som inte uppnåtts med bara de aktuella 

eleverna i ett minitemaområde (Doverborg & Pramling, 1988; Håkansson, Eliasson 

Skarstedt & Jönsson Viberg, 2010; Loughran, 2005). En utmaning för läraren är att 

ligga steget före eleverna och samtidigt befinna sig ”här och nu”. Något annat som är 

viktigt för att konstruera och utveckla tematisk undervisning är att kunna se 

temaområdet ur elevernas perspektiv. Det är även betydelsefullt att vara lyhörd över 

vad eleverna redan kan och kunna anpassa temat till nya aspekter så det leder till ny 

kunskap och inte bara upprepning av gammal. Det är skillnaden mellan elevernas 

tankar i början och temats slutmål som ska redas ut under temats gång (Doverborg & 

Pramling, 1988; Loughran, 2005). 
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2.2.2 Fördelar med tematisk undervisning 

I skolan sätter, som tidigare nämnts, de centrala innehållen i kursplanerna vissa 

gränser för vad som ska behandlas i undervisningen, vilket gör att många teman 

utgår från dessa. Däremot finns ett friutrymme utöver det centrala innehållet som 

innebär att lärare och elever kan bestämma en viss del av innehållet efter eget 

intresse, vilket underlättar för temaundervisning (Nilsson, 2007). Det är viktigt att 

temaområdet knyts till elevernas ”här och nu” genom aktuella vardagsnära frågor 

och genom individualisering (Arfwedson & Arfwedson, 1983; Dewey, 2004; 

Nilsson, 2007; Rennie, Sheffield, Venville & Wallace 2007; Wei, 2009).  För att 

väva in många ämnen i de elevnära frågorna kan de genom tematisk undervisning 

exempelvis jämföras med hur samma fråga behandlades i andra tidsepoker eller i 

andra kulturer för att reflektera över förändringar, likheter och skillnader (Nilsson, 

2007), vilket är av stor vikt för kunskapskraven i Lgr-11:s kursplaner (Skolverket, 

2011). Genom att integrera ämnen, vilket sker i tematisk undervisning, undviks 

onödiga upprepningar av samma innehåll i och med att det centrala innehållet i olika 

ämnen delvis liknar varandra och kan vävas samman (Wei, 2009). 

I tematisk undervisning är det lätt att motivera eleverna och undervisningen kan 

förändras ifall vissa elever har tappats. Att blanda in olika arbetssätt, som till 

exempel drama, studiebesök, grupparbeten och filmer, i ett och samma tema 

underlättar motivationen. För att elever ska bli motiverade måste de även se att 

undervisningen är meningsfull för dem (Chi, MacMath, Roberts & Wallace, 2010; 

Doverborg & Pramling, 1988; Loughran, 2005; Rennie et al. 2007), vilket är 

betydligt lättare om de själva får vara en del av planeringen och om man i 

klassrummet för en ständig diskussion om varför vi lär oss olika områden, något som 

är ett av syftena med tematisk undervisning (Doverborg & Pramling, 1988; 

Loughran, 2005). Den tematiska undervisningen stärker även elevernas 

självförtroende, särskilt för elever som riskerar att inte nå målen (Chi et al. 2010).  

Det är viktigt att utgå från en helhet som blir tydlig för eleverna (Doverborg & 

Pramling, 1988; Loughran, 2005; Rennie et al. 2007). Undervisningsformen 

förstärker genom ämnesintegrering sambanden mellan ämnen (Wei, 2009). Det finns 

ingen garanti för att tematisk undervisning fördjupar elevers förståelse, det beror 

mycket på hur undervisningen läggs upp, däremot är det ett steg mot att bilda en 

helhetsförståelse genom att integrera ämnen med varandra och koppla det till 
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elevernas erfarenheter och vardag (Chi et al. 2010; Doverborg, Pramling & Qvarsell, 

1987). Den tematiska undervisningen innehåller ofta, med hjälp av guidning, eget 

arbete och eget ansvar för eleverna, vilket ökar deras kunskaps- och 

färdighetstillägnande. (Arfwedson & Arfwedson, 1983).  

 

2.2.3 Nackdelar med tematisk undervisning 

Eget arbete är något som Kullberg (2004) ställer sig kritisk till eftersom hon anser att 

det är svårt för eleverna att utveckla en metakognitiv förmåga på egen hand. Nilsson 

(2007) skriver om den reproduktion som ofta sker i temaundervisning i stället för 

kunskapsproduktion. I de flesta temaområdena skrivs texter av vid det egna arbetet. 

Detta leder inte till att eleverna utvecklar sina förmågor att reflektera, jämföra och 

drar slutsatser, vilket de flesta av kunskapskraven i Lgr-11 (Skolverket, 2011) bygger 

på.  

Ett problem med tematisk undervisning är att många lärare känner sig osäkra på hur 

den ska utformas och inte har några erfarenheter av den. En annan svårighet är att 

planeringen av ett temaområde är väldigt tidskrävande och gör det svårt att utnyttja 

tidigare planeringar, vilket gör att många lärare ställer sig negativa till 

undervisningsmetoden. Det svåraste problemet lärare brukar se är att välja vilket 

innehåll den tematiska undervisningen ska ha för att kunna knyta all undervisning till 

temaområdet i så hög grad som möjligt.  (Nilsson, 2007; Rennie et al. 2007). Ibland 

kan även problem uppstå då föräldrar ställer sig negativa till den tematiska 

undervisningen, eftersom de inte alltid tror på lärstilar som är främmande för dem 

själva. En annan svårighet är när arbetslaget inte är överens om vilken 

undervisningsform som ska tillämpas eller om rektorn motarbetar ens val. Vissa 

lärare som ställer sig negativa till tematisk undervisning hävdar att planeringen bli 

flummig och ostrukturerad, vilket gör att risken är stor att viktiga delar och begrepp i 

ett ämne missas (Bobis & Handal, 2004; Rennie et al. 2007). Undersökningar har 

visat att eleverna inte alltid lägger märke till att tematisk undervisning sker och att 

den tänkta helheten inte blir tydlig, trots att lärare anser att temat ständigt 

genomsyrar deras undervisning (Åström, 2007).  

Hur innehållet för temat väljs ut kan ha betydelse för om kunskapen är meningsfull 

för eleverna eller inte. Eleverna kan få välja temainnehåll helt fritt, vilket dels leder 



9 

 

till hög grad av motivation då de tar ämnen som intresserar dem. Dock så kan det 

även dels leda till att innehållet gång på gång hamnar alldeles för långt ifrån 

kursplanernas ramar vilket är problematiskt. Om läraren istället väljer innehåll för 

temaområdet på egen hand kan den, om den varit verksam under en tid, utgå från 

erfarenheter av vad som intresserar elever, händelser inom klassen eller aktuella 

händelser i omvärlden. Dock finns en risk att läraren begränsar sig till läroböcker, 

undervisningstraditioner samt läro- och kursplaner. Dessutom kan det vara svårt för 

läraren att hitta gemensamma intressen för alla elever och kunskapskällor som alla i 

klassen är mogna att förstå (Loughran, 2005; Nilsson, 2007). Jämförelser av elever 

som undervisats tematiskt och som inte gjort det visar att kunskapsresultaten varken 

blir bättre eller sämre om tematisk undervisning skett, vilket tyder på att 

undervisningsmetoden inte är bättre i alla situationer och för alla elever (Åström, 

2007).  

 

2.3 Undersökningens relevans 

Som de föregående avsnitten visar så har tidigare forskning delvis skilda åsikter om 

ifall inslag i den tematiska undervisningen är fördelaktig eller nackdelaktig. Exempel 

på det är att Chi et al. (2010) samt Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) ser att 

en helhetsförståelse kan bli möjlig genom tematisk undervisning medan Åström 

(2007) anser att helheten inte alltid är tydlig för elever trots att lärare tror det. 

Dessutom är inte Arfwedson och Arfwedson (1983) överens med Kullberg (2004) 

och Nilsson (2007) om ifall det ofta förekommande egna arbetet är positivt eller 

negativt för elevers kunskapstillägnande. Detta tyder på att ämnet inte är färdigutrett 

och vidare forskning och undersökning av vad nuvarande verksamma lärare anser 

om tematisk undervisning är relevant. 
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3 SYFTE 
 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur lärare arbetar med tematisk 

undervisning samt vilka för- respektive nackdelar lärare anser att det finns med 

tematisk undervisning. Dessutom var syftet att reda ut om lärare anser att det finns 

några skillnader mellan tematisk undervisning, temaarbete och ämnesintegrering, och 

i så fall vilka skillnader. De frågeställningar, kopplade till syftet, som uppsatsen 

avsåg svara på var följande: 

 Hur arbetar lärare med tematisk undervisning? 

 

 Hur ser lärare på för- respektive nackdelar med tematisk undervisning? 

 

 Hur ser lärare på skillnader mellan tematisk undervisning, temaarbete och 

ämnesintegrering, om de anser att skillnader finns? 
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4 METOD 
 

4.1 Val av metod 

Metod för undersökningen valdes med utgångspunkt från frågeställningarna och vad 

som bäst skulle lämpa sig för att kunna svara på dessa, vilket Patel och Davidsson 

(2011) förespråkar. Eftersom syftet med undersökningen var att belysa lärares 

arbetssätt inom tematisk undervisning, deras syn på för- respektive nackdelar med 

tematisk undervisning samt syn på skillnader mellan den tematiska undervisningen, 

temaarbete och ämnesintegrering, så användes kvalitativa intervjuer av verksamma 

mellanstadielärare, vars syfte enligt Patel och Davidsson (2011) är att upptäcka och 

identifiera egenskaper hos exempelvis den intervjuades livsvärld.  

 

4.2 Urval och genomförande 

Det är viktigt att de som blir intervjuade får klart för sig vilket syfte undersökningen 

har. Dessutom bör även vilka fördelar som finns för individen med att delta framgå 

tydligt och varför dennes bidrag är viktigt för undersökningen. Även hur bidraget 

kommer behandlas är viktiga uppgifter (Patel & Davidsson, 2011).  Med föregående 

samt Etikprövninsnämnderna
1
 som utgångspunkt utformades ett missivbrev där 

bland annat syftet med intervjun och vilka fördelar det fanns för lärarna med att delta 

förklarades, (Bilaga 1). Detta brev skickades via e-mail till en rektor för en 

grundskola med årskurserna ett till sex. Brevet vidarebefordrades sedan genom 

rektorn till sex lärare. Patel och Davidsson (2011) samt Kihlström (2009) påpekar 

risken med att välja fakta som stödjer ens tidigare åsikter och vikten av källor som 

motsäger varandra. Därför informerades rektorn om att ifall möjlighet fanns att 

intervjua lärare med olika undervisningsmetoder så var det önskvärt. På den aktuella 

skolan finns ett arbetslag som utger sig för att jobba tematisk och två som inte gör 

det, därför var det relevant att få ta del av tankar och åsikter från lärare från olika 

arbetslag. Av de sex förfrågade lärarna tackade fem ja till att bli intervjuade. 

Övervägningar gjordes om förfrågan skulle skicka till någon mer lärare då en givit 

                                                 
1
 http://www.epn.se/media/45467/v_gledning_till_forskningspersonsinformation_2012-03-27.doc 

Hämtad: 2012-11-22 

http://www.epn.se/media/45467/v_gledning_till_forskningspersonsinformation_2012-03-27.doc
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avslag, men det beslutades att fokusera på dem som samtyckt. Telefonkontakt med 

de lärare som tackat ja fördes för att boka in en passande tid. Vid dessa telefonsamtal 

är det enligt Patel och Davidsson (2011) viktig att återigen ge fullständig information 

om undersökningens syfte och konfidentialitet, vilket därför gjordes.  

När det gäller intervjufrågornas formuleringar bör ledande frågor och förutsättande 

frågor undvikas (Patel & Davidsson, 2011; Kihlström, 2009). Öppna intervjufrågor 

utformades därför, (Bilaga 3), utifrån syftet, för att kunna få svar på 

frågeställningarna. Intervjun grundades på de öppna frågorna för att underlätta den 

röda tråden i intervjun och för att verkligen kunna få svar på det väsentliga. Dock 

användes även några, vad Patel och Davidsson (2011) kallar, ”varför-frågor”, och 

även ”hur-frågor” som uppföljningsfrågor för att utveckla vissa svar. 

Lärarna intervjuades under deras raster respektive eftermiddagsplanering. Till att 

börja med fick de skriva på samtyckesformuläret, (Bilaga 2), för att bevisa att de fått 

information om intervjun och att de samtyckte till medverkan. Alla de intervjuade 

lärarna samtyckte med önskan om att spela in intervjuerna för att transkriberingen 

skulle underlättas, vilket Kihlström (2009) anser förenkla då resultattolkningen blir 

betydligt lättare eftersom formuleringar av frågor och svar hörs. Intervjun 

genomfördes med en lärare i taget. Till att börja med, som Patel och Davidsson 

(2011) anser är viktigt, återupprepades syfte samt konfidentialitet med 

undersökningen. Frågor ställdes och den intervjuade fick svara och diskutera sina 

tankar med sig själv. Vid vissa frågor ställdes följdfrågor för att utveckla svaren 

ytterligare. Intervjuerna hade vad Patel och Davidsson (2011) kallar låg 

strukturering, eftersom svaren var öppna och behövde utvecklas samt eftersom 

undersökningen är kvalitativ. Standardiseringen, var dock relativt hög (Patel & 

Davidsson, 2011) eftersom i hög grad samma frågor ställdes i samma ordning vid 

varje intervju, bortsett från vissa följdfrågor. Kihlström (2009) framhäver vikten av 

att den intervjuade berättar utifrån egna erfarenheter för att öka tillförlitligheten. 

Därför fick lärarna under intervjuerna berätta om sina egna upplevelser och tankar 

om sin egen undervisning. 
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4.3 Bearbetning och kategorisering 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet verbatimt för att 

resultatdelen och resultatdiskussionen skulle bli så tillförlitlig som möjligt och för att 

få möjlighet att upptäcka ifall någon fråga ställts på ett ledande vis. (Kihlström, 

2009). Intervjuerna lästes igenom och svaren kategoriserades först in i fyra delar. 

Svaren märktes upp med kategorierna ”Arbetssätt”, ”Fördelar”, ”Nackdelar” och 

”Skillnader”. Kategorierna sammanfattades med egna ord till ett resultat. Sedan 

tolkades lärarnas svar för varje kategori och inom dessa hittades ytterligare 

fördjupade kategorier. Resultatet förstärktes med citat från intervjuerna, vilket 

Kihlström, (2009) förespråkar. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Både för att öka motivationen till att delta i undersökningen och för att värna om de 

intervjuade lärarnas integritet så har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer (2002) som förklaras närmare nedan.  

Enligt informationskravet informerades de intervjuade lärarna både genom 

missivbrevet där förfrågan om deltagande gjordes och i samband med själva 

intervjuerna om undersökningens syfte. Det tydliggjordes i missivbrevet att det var 

helt frivilligt att delta i undersökningen vilket ytterligare tydliggjordes i samband 

med intervjun, i enighet med samtyckeskravet. I missivbrevet framgick det tydligt att 

konfidentialitet skulle gälla för de intervjuade i undersökningen. Inga frågor ställdes 

där svaret skulle kunna kopplas till dessa personer och det transkriberade materialet 

hanterades utan att namn nämndes. Tillfälligt namngavs istället varje lärare efter 

bokstäverna A-E för att ändå kunna hålla isär dem vid bearbetning och 

kategorisering. Detta i enighet med konfidentialitetskravet. Enligt nyttjandekravet 

har alla uppgifter som samlats in under intervjuerna om enskilda personer endast 

använts för att kunna resonera om resultatet, vilket de intervjuade fick muntlig 

information om vid intervjutillfällena. Patel och Davidsson (2011) menar att de som 

ingår i en undersökning bör få möjlighet att ta del av resultatet. Därför erbjöds de 

intervjuade lärarna att få ta del av min uppsats innan den publiceras, för deras 

godkännande. 
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5 RESULTAT 

 

Resultatet är uppdelat i fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier, 

baserade på vad som hittades i bearbetningen av det transkriberade materialet från 

intervjuerna. I kategorin ”Arbetssätt” ingår lärarnas arbete med tematisk 

undervisning, i ”Fördelar” ingår lärarnas syn på vilka fördelar som finns med 

tematisk undervisning, i ”Nackdelar” ingår lärarnas syn på vilka nackdelar som finns 

med tematisk undervisning, och i ”Skillnader” ingår lärarnas syn på vilka skillnader 

som finns på tematisk undervisning, temaarbete och ämnesintegrering. Inom 

kategorin ”Arbetssätt” finns underkategorierna ”Temats längd” och ”Temaarbete”, 

inom ”Fördelar” finns underkategorierna ”Elevinflytande” och ”Helhet”, inom 

”Nackdelar” finns underkategorierna ”Tidskrävande”, ”Försvårar bedömningen” och 

”Samma grundtanke”, medan den sista kategorin ”Skillnader” är indelad i 

underkategorierna ”Tematisk undervisning”, ”Temaarbete” och ”Ämnesintegrering”. 

 

5.1 Lärares arbete med tematisk undervisning 

5.1.1 Temats längd  

 

Det framkom att lärarna har varierad syn på tematisk undervisning och jobbar på 

olika sätt med teman. Ett sätt att arbeta är efter den tematiska modellen Bifrost som 

innebär långa teman som sträcker sig över minst en termin och där alla ämnen finns 

representerade. Däremot är inte alla delar av ämnena med i temat utan separata 

lektioner genomförs också vid sidan av temat. Ett liknande arbetssätt som framkom 

var att tillsammans med sitt arbetslag arbeta fram ett stort tema som sträcker sig över 

två hela läsår och där allt i SO- och NO-ämnena ingår samt vissa delar av svenska, 

engelska och matematik. Det underströks att temat ska knyta ihop all undervisning 

och pågå under en längre period. 

”Vi gjorde ju en resa runt jorden på två år och så vävde vi in andra ämnen i den 

här resan. Basämnena, matte, svenska, engelska hade vi också separata pass 

med, men alla andra pass var tema” 

 



16 

 

5.1.2 Temaarbete 

 

Ett annat sätt som nämndes är att ha kortare teman som mest liknades vid 

arbetsområden, vilka inte alltid ämnesintegreras och gör de det så integreras ofta bara 

två eller tre ämnen med varandra. Det framkom att oftast bara ett ämne bedöms, även 

om något mer ämne integrerats i temat. Exempel på sådant temaarbete är ”Skogen”. 

Det ansågs att detta inte är att arbeta med tematisk undervisning utan mer 

temaarbete, enligt tidigare definition.  

”När det är skogen i NO, mycket geografi och hållbar utveckling, men 

anledningen till att jag inte kallar det tematiskt är att jag i läget bara bedömer 

t.ex. biologin, jag bedömer inte geografin, därför har jag valt att inte kalla det 

tematiskt.” 

 

5.2 Lärarens syn på fördelar med tematisk 
undervisning  

5.2.1 Elevinflytande  
 

Der var naturligt för lärarna som arbetar med tematisk undervisning att se dess 

fördelar. Det framhölls att elevinflytandet är väldigt stort i och med att eleverna ofta 

får vara med och påverka både valet av innehåll och arbetssätt. Det berättades om en 

upplevelsedag som kan ske allra först på terminen och som knyter an till temat. Ofta 

inleds sedan temaundervisningen med en brainstorming där eleverna får berätta vad 

de redan vet och vad de vill få reda på. Det brukar utgås från elevernas erfarenheter 

och saker som är aktuella i deras omvärld. Detta betonades leda till att fler elever 

fångas upp och även fler lärstilar eftersom undervisningen blir mer varierad. Ofta 

arbetar och redovisar eleverna väldigt olika inom samma tema eftersom de får välja 

arbetssätt själva, vilket underströks leda till högre motivation. Det framkom även 

från lärare som inte arbetar med tematisk undervisning att det är lätt att få med 

eleverna och få dem aktiva i undervisningsmetoden. Arbetet blir väldigt lustfyllt och 

roligt och skapar möjligheter att arbeta praktiskt. 

”Fördelar är att man får in alla lärstilar eftersom man jobbar på så många 

olika sätt. Fångar upp fler elever kanske än när man har den här enformiga 

ensidiga undervisningen. Barnen får vara med och forma hela temat och får 

vara med och välja lite sitt eget sätt och sina egna redovisningar.” 
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5.2.2 Helhet 
 

Det underströks att eleverna får en tydlig helhet genom den tematiska 

undervisningen. Allt kopplas ihop och det blir inte lösryckta lektioner utan det finns 

en röd tråd genom all undervisning. Det framhävdes också att det med den nya 

läroplanen, Lgr-11, (Skolverket, 2011) är nödvändigt att arbeta tematiskt, både för att 

hinna med alla delar i alla ämnen och för att många kunskapskrav och centrala 

innehåll hör ihop. Exempel på hur den tematiska undervisningen skapar helhet 

angavs vara att jobba med ”Europa runt på 365 dagar”, på så vis ansågs det kunna 

knyta an till i princip alla ämnen med utgångspunkt i geografin samt biologin i och 

med årstiderna. Det framhävdes vara mycket viktigt att utnyttja alla möjliga tillfällen 

att koppla samman och integrera ämnesområden. Ett exempel på detta som angavs 

var att göra Afrika och evolutionen till ett sammanslaget tematiskt arbetsområde 

istället för att arbete först med Afrika och senare med evolutionen, då missas den 

röda tråden och helheten som är möjlig. Även lärare som inte använder sig av den 

tematiska undervisningsmetoden kunde se de fördelar lärare som arbetar med den ser 

med att koppla ihop alla ämnen och delar till en helhet.  

”Barnen får en röd tråd, alltså det blir inte lösa delar. De får en helhet, även om 

vi lärare kanske inte få det, men de får helheten i samtliga ämnen” 

 

5.3 Lärares syn på nackdelar med tematisk 
undervisning 

5.3.1 Tidskrävande 
 

Det framkom att lärare som arbetar med tematisk undervisning inte kunde se några 

nackdelar med själva arbetssättet i sig. Vad som däremot nämndes var att mycket tid 

behöver läggas för att planera och kunna koppla ihop alla ämnen. Det framkom även 

att den tematiska undervisningen behöver anpassas efter vilken grupp som ska 

undervisas, exempelvis storleksmässigt, och att det är svårt att plocka fram sin gamla 

planering eftersom den hela tiden förnyas med elevinflytandet, vilket tar mycket tid 

och energi. Det framgick också att lärare som inte arbetar tematiskt säger sig tycka 

att planeringen är både tidskrävande och schematiskt svår för sådan undervisning. 

Exempelvis ansågs det ta extra mycket tid att planera och genomföra tematisk 

undervisning om ens tanke är att bedömning av enskild elev ska vara i fokus.  
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”Får ändra mycket efter gruppen vad som är passande. Nackdel att inte kunna 

köra på samma sätt från år till år, man måste hela tiden göra nytt och nytt.” 

 

5.3.2 Försvårar bedömningen  
 

Det ansågs bli väldigt mycket fokus på vad eleverna ska göra i en tematisk 

undervisning, vilket försvårar bedömningen. Det är svårt att hålla fokus på vad det är 

som bedöms i olika sammanhang och veta vilka kunskapskrav i varje ämne som har 

uppfyllts av varje elev. Det menades också att det är svårare att göra det synligt för 

eleverna vad man jobbar med och framför allt varför olika saker ska göras. Det 

menades att eleverna efter ett tematiskt undervisningsområde inte kan berätta vad de 

lärt sig, utan bara vad de gjort. Det framkom också att det är svårt att få in alla delar 

av ämnena, vilket kan leda till en stressad situation för lärare.  

Det påpekades att Lgr-11 försvårar möjligheterna för tematisk undervisning, då 

lärare nu är ännu mer styrda av centralt innehåll och förmågor i kunskapskraven samt 

att undervisningen dessutom ska leda fram till betyg i årskurs sex. I och med det är 

lärare mer skyldiga att kunna berätta för eleverna varför man gör olika saker. Det 

ansågs att det är svårt att koppla alla mål i till exempel historia eller kemi till ett och 

samma stora tema, eftersom bedömningar och betyg inte sätts i till exempel SO som 

helhet, utan för varje enskilt ämne för sig. Det pekades på riskerna med att 

kopplingar mellan ämnen bli alldeles för långsökta och att helheten och den röda 

tråden inte blir tydlig för eleverna. Det framkom åsikter om att det i tematisk 

undervisning blir mer hål och ett hopplock av kunskapskrav och det är som tidigare 

nämnts svårt att som lärare kunna bevisa att alla elever uppfyllt alla mål.  

”Jag tycker att det är alldeles för mycket hål, framför allt nu när man ska 

bedöma i varje enskilt ämne.” 

 

5.3.3 Samma grundtanke 
 

Förutom tidsbristen, som tas upp av samtliga lärare, är en annan praktisk svårighet 

bristande resurser eller olika tankesätt. Det hävdades vara svårt att arbeta tematiskt 

om inte alla är överens om vilket arbetssätt som ska användas. För att lyckas med en 

tematisk undervisning påpekades det krävas att alla i arbetslaget tänker likadant och 

utgår från samma arbetssätt och grundtanke, annars blir det svårt att ge eleverna den 
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önskade helheten. Arbetslaget ansågs behöva tillgång till gemensam utbildning och 

exempelvis studiebesök på skolor som arbetar med tematisk undervisning för att ha 

så lika utgångspunkt som möjligt. Även vikten av att ta hänsyn till varandras åsikter 

och tankesätt togs upp för att samarbetet i arbetslaget ska fungera. En annan nackdel 

som framkom var att det ofta behöver vara minst två lärare i elevgrupper för att 

ramar ska kunna följas i elevernas ofta förekommande egna arbete, vilket 

framhävdes att många arbetslag inte har möjlighet till att vara eftersom man ofta har 

mer än en klass när man är mer än en lärare. Resursbristen var alltså en framträdande 

argument mot tematisk undervisning.  

”Det är svårt när olika lärare ser på tema på olika sätt och ofta har man 

jättemånga elever samtidigt och då blir det svårt att göra praktiska saker där 

man skulle behöva dela upp klassen.” 

 

5.4 Lärares syn på skillnader mellan tematisk 
undervisning, temaarbete och ämnesintegrering  

5.4.1 Tematisk undervisning 
 

Det framkom att tematisk undervisning anses vara en typ av ämnesintegrering. Det 

menades att tematisk undervisning bygger på att så stor del som möjligt i så många 

ämnen som möjligt integreras med varandra under ett gemensamt tema. I princip allt 

i undervisningen grundar sig i temat som är minst en termin långt. Temat kopplas till 

elevernas erfarenheter och omvärld och inte bara i ett ämnesinnehåll. När den 

tematiska undervisningen planeras samarbetar alla lärare i arbetslaget och plockar ut 

passande delar ur kursplanerna och kopplar ihop dem med elevernas tankar och 

förförståelse. Elevinflytandet ansågs som tidigare nämnts vara stort, främst gällande 

arbetssättet, och eget arbete är vanligt förekommande. För att tematisk undervisning 

ska kunna genomföras underlättar det att fler än en lärare eller pedagog har möjlighet 

att hjälpas åt.  

”Jobbar man med tematisk undervisning så ska det handla om samma saker och 

man ska försöka plocka in alla ämnen. ” 

”I tematisk undervisning ska temat vara längre, det ska genomsyra hela 

arbetssättet” 
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5.4.2 Temaarbete 
 

Det framkom att det finns en del skillnader mellan tematisk undervisning och 

temaarbete. Temaarbete är fördjupningar i ett arbetsområde, till exempel 

”Medeltiden” eller ”Skogen”, där ämnesintegrering inte är nödvändig men ofta 

förekommer mellan ett fåtal ämnen. Det ansågs dock att temaarbete såsom ”Skogen”, 

precis som tematisk undervisning i vissa fall, kan utgå från elevernas 

vardagserfarenheter. Dock är skillnaden att tematisk undervisning genomsyrar en 

längre period och inte grundar sig i endast ett eller ett fåtal ämnen som temaarbete 

gör. Det framkom också att delar av den tematiska undervisningen kan bestå av 

fördjupande temaarbeten, dock är inte temaarbeten beroende av att en tematisk 

undervisning sker i övrigt. Vad gäller planeringen och genomförandet av ett 

temaarbete är det inte nödvändigt att alla i arbetslaget är involverade, utan det sker 

ofta av en enskild lärare.  

”temaarbetet är mindre och kan bestå av bara ett eller två ämnen.” 

 

5.4.3 Ämnesintegrering 
 

Ämnesintegrering i sig ansågs betyda att minst två ämnen kopplas ihop, vilket kan 

ske under kortare arbetsområden eller bara för en lektion genom resonemang. 

Ämnesintegrering ansågs kunna ske utan tematisk undervisning, men en tematisk 

undervisning kräver ämnesintegrering. Som tidigare nämnts ansågs det även kunna 

ingå i temaarbete. Det betonades att ämnesintegrering i sig inte innebär någon 

koppling till elevers vardagserfarenheter, vilket ansågs alltid görs i tematisk 

undervisning och i vissa fall kan förekomma i temaarbete. Ämnesintegrering ansågs 

oftast planeras och genomföras av en enskild lärare, men kan också ske i samarbete 

mellan lärare i olika ämnen. Det framkom även att ämnesintegrering ofta kan ske 

spontant utan planering, genom diskussioner och dylikt där kopplingar dras till andra 

ämnesområden och tidigare lektioner.  

”…men man kan ämnesintegrera bara också, man kan kolla på olika bitar som 

passar och ta dem ihop. Ifall man ämnesintegrerar behöver man ju inte nått 

bestämt tema, bara det som passar ihop som man ser hör ihop.” 
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5.5 Sammanfattning 

 

Resultatet av intervjuerna visar att lärare arbetar något olika med tematisk 

undervisning och ser fler exempel på för- respektive nackdelar med 

undervisningsformen. Vissa arbetar med den och har då lätt att se fördelar, medan de 

som i princip bara ser nackdelar har valt att inte arbeta med den. De viktigaste 

fördelarna tycks vara att många olika lärstilar kan utnyttjas genom elevinflytandet 

samt att eleverna får en helhet i undervisningen. De nackdelar som samtliga lärare är 

överens om finns tycks vara praktiska problem som att tiden inte räcker till och att 

alla i arbetslaget inte strävar åt samma håll. En framträdande nackdel var även 

svårigheten att bedöma varje enskild elev. Samtliga intervjuade lärare är överens om 

att tematisk undervisning i så stor grad som möjligt ska integrera alla ämnen och att 

det oftast handlar om stora temaområden för en längre tid. Det framkom också att 

lärarna är överens om att ämnesintegrering kan ske utan tematisk undervisning och 

att temaarbete är kortare teman eller arbetsområden där ämnesintegrering kan men 

inte måste förekomma. 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Arbete med tematisk undervisning   

6.1.1 Temats längd 

De intervjuade lärarna arbetade inte med tematisk undervisning på helt samma sätt. 

Inte heller tidigare forskning definierar begreppet helt lika och har olika resonemang 

om hur undervisningen kan gå till. Det framkom att de intervjuade lärarna såg 

tematisk undervisning som ett arbetssätt där alla ämnen i stor grad ska integreras, 

något även Nilsson (2007) och Loughran (2005) anser vara utmärkande för 

undervisningssättet. Det framkom även genom intervjuerna att det ansågs att ett tema 

i tematisk undervisning bör vara långt och sträcka sig över åtminstone en termin, 

medan tidigare forskning menar att arbetsområden under allt från en lektion till flera 

veckor kan utföras med tematisk undervisning (Doverborg & Pramling, 1988; 

Håkansson, Eliasson Skarstedt & Jönsson Viberg, 2010). Synen på hur upplägget av 

tematisk undervisning ser ut skilde sig alltså en aning mellan de intervjuade lärarna 

och tidigare forskning.  

 

6.1.2 Temaarbete 

Ett annat undervisningssätt som framkom i intervjuerna är att arbeta med 

temaarbeten som liknades vid arbetsområden och inte alltid behöver ämnesintegrera. 

Ett exempel på ett sådant temaarbete är ”Skogen”. Även Nilsson (2007) definierar 

temaarbete som arbetsområden, men anser dock att dessa bör integrera minst två 

ämnen. Exemplet på temaarbete ”Skogen” kan benämnas som ett, vad Nilsson 

(2007) kallar, skolämnesorienterat tema och enligt Arfwedson och Arfwedson (1983) 

skulle det ingå under kategorin ”Ämnesmodellen” där endast ett ämne kan vara 

grunden till temat.  

Något av SO- och NO- ämnena verkar ligga till grund för de flesta typer av teman, 

vare sig det gäller stora tematiska teman eller mindre temaarbeten. Detta både enligt 

vad som framkom under intervjuerna och enligt Nilsson (2007).  
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6.2 Fördelar med tematisk undervisning  

6.2.1 Elevinflytande 

Det upptäcktes att främst lärare som arbetar med tematisk undervisning kan se och 

nämna fördelar med det. Elevinflytandet nämndes som en väldigt viktig fördel där 

både innehåll och form kan påverkas av eleverna genom brainstorming. Hänsyn tas 

här till både vad eleverna redan kan och vad de vill lära sig mer om. Den tidigare 

forskningen talar om vad-, hur- och varför- delar av undervisningen. Varför-delarna 

kopplas av läraren till kursplanernas kunskapskrav och till viss del även vad- delarna 

på grund av det centrala innehållet. Däremot finns det ett friutrymme för elever och 

lärare att bestämma hur- delarna, alltså vilken metod som ska användas, på valfritt 

sätt. Även vad- delen kan till viss del bestämmas utifrån eleverna, men då är det 

baserat på deras förförståelse.  (Doverborg & Pramling, 1988; Doverborg, Pramling 

& Qvarsell, 1987; Loughran, 2005; Nilsson, 2007). Detta styrker att eleverna har 

stort inflytande inom den tematiska undervisningen. Enligt Arfwedson och 

Arfwedson (1983) bejakas elevernas intressen, behov och förmågor i högre grad i 

tematisk undervisning än traditionell i klassrumsundervisning. Vilket också styrker 

att elevinflytandet är viktigt. Av intervjuerna framkom att sådant som är aktuellt i 

elevernas omvärld är en viktig utgångspunkt i undervisningen, vilket även 

Arfwedson och Arfwedson (1983), Dewey (2004), Nilsson (2007), Rennie et al. 

(2007) samt Wei (2009) anser. Enligt intervjuresultaten leder det stora 

elevinflytandet till att fler elever kan fångas upp och bli motiverade eftersom 

undervisningen består av fler lärstilar. Även delar av forskningen tar upp detta och 

håller med. Det påpekas att olika arbetssätt inom samma tema är viktigt för 

motivationen och att detta underlättas genom elevinflytande. (Chi et al. 2010; 

Doverborg & Pramling, 1988; Loughran, 2005; Rennie et al. 2007). Också lärare 

som inte arbetar med tematisk undervisning kunde se denna fördel och menade att 

det är lätt att få eleverna aktiva och att göra arbetet lustfyllt. 

 

6.2.2 Helhet 

Ur intervjuerna framkom också att eleverna genom tematisk undervisning får en 

tydlig helhet och en röd tråd av undervisningen. Vilket även Chi et al. (2010), 

Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) och Rennie et al. (2007) anser är viktigt. 
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Enligt dem är tematisk undervisning ett bra sätt att skapa en helhet genom 

integrering av ämnen och koppla den till elevernas verklighet, vilket i sin tur leder 

till en fördjupad förståelse. Det ansågs under en intervju att det är nödvändigt att 

arbeta tematiskt enligt den nya läroplanen, Lgr-11, (Skolverket, 2011) eftersom det 

råder ständig tidsbrist och för att många kunskapskrav och centrala innehåll hör ihop. 

Även lärare som inte arbetar med tematisk undervisning, kunde se vissa fördelar med 

den, det talades om fördelen med att utgå från en helhet där alla ämnen kopplas ihop. 

Detta styrks av Wei (2009) som menar att samband mellan ämnen förstärks genom 

tematisk undervisning och att onödiga upprepningar undviks. 

 

6.3 Nackdelar med tematisk undervisning 

6.3.1 Tidskrävande 

Lärare som arbetar med tematisk undervisning ser främst nackdelar i de praktiska 

förberedelserna, som tidsbrist för att hinna planera och få in passande delar från olika 

ämnen. En poängterad nackdel var också att planeringen måste anpassas efter nya 

grupper och det är svårt att plocka fram tidigare material, vilket ansågs kräva mycket 

tid. Även Nilsson (2007) påpekar svårigheten med tidsbrist och att förnyelsen av 

gruppen gör att tidsbristen blir ännu större. Lärare som inte arbetar med tematisk 

undervisning ser denna tidsbrist som en väldigt betydande nackdel.  

 

6.3.2 Försvårar bedömningen 

Något som underströks under intervjuerna var att fokus i den tematiska 

undervisningen blir för mycket ”göra”, vilket gör att det blir svårt att som lärare ha 

fokus på vad som ska bedömas. Att synliggöra vad som ska bedömas för eleverna 

ansågs också vara svårt i den tematiska undervisningen. Det är av större vikt med 

den nya läroplanen än tidigare, då eleverna nu ska få betyg redan i årskurs sex. Vad 

som under intervjuerna kallades ”göra” motsvarar hur- delen som Doverborg & 

Pramling (1988), Håkansson, Eliasson Skarstedt & Jönsson Viberg (2010) och 

Loughran (2005) talar om.  De intervjuade lärarna menade alltså att varför- delen, 

som Doverborg och Pramling (1988), Nilsson (2007), Loughran (2005) samt 
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Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) talar om, är viktigare att fokusera på. 

Enligt Nilsson (2007) är det, precis som de intervjuade lärarna menar, viktigt att ha 

ett tydligt syfte och mål med undervisningen. Doverborg och Pramling (1988) samt 

Loughran (2005) menar att det är viktigt att en ständig diskussion om varför saker 

ska läras förs i klassen. Vilket inte förekommer inom tematisk undervisning enligt 

lärare som inte tillämpar undervisningsmetoden. Det ansågs också vara svårt att 

integrera alla ämnen under ett gemensamt tema och menades att kopplingarna kan bli 

för långsökta och den röda tråden som ska bilda en helhet inte blir tydlig för 

eleverna. Detta styrks av Åström (2007) som menar att elever inte alltid ser helheten 

trots det tematiska undervisningssättet. Ytterligare argument som styrker detta är att 

Bobis & Handal (2004) menar att vissa lärare de påträffat hävdar att planeringen blir 

flummig och ostrukturerad, vilket kan liknas med att den inte blir tydlig för eleverna. 

Det framkom också under intervjuerna att en nackdel med tematisk undervisning är 

att den ofta bygger på eget arbete för eleverna, vilket kräver fler än en lärare på plats 

för att ramar ska följas, vilket i sin tur ofta inte är möjligt. Argument som styrker just 

detta har inte hittats i den granskade tidigare forskningen, Kullberg (2004) påpekar 

dock andra nackdelar med eget arbetet, som att det är svårt för eleverna att utveckla 

sin metakognitiva förmåga. Även Nilsson (2007) är kritisk till det egna arbetet, på 

grund av den reproduktion som ofta sker. 

 

6.3.3 Samma grundtanke 

En annan praktisk nackdel som togs upp under samtliga intervjuer är att alla i 

arbetslaget måste vara överens om hur arbetet ska läggas upp och vad grundtanken 

är. Helheten för eleverna blir svår att uppnå om lärarna tänker och gör för olika. 

Bobis och Handal (2004) samt Rennie et al. (2007) håller med om denna svårighet 

och Nilsson (2007) samt Rennie et al. (2007) menar att många lärare känner sig 

osäkra på utformningen och är oerfarna av tematisk undervisning. 
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6.4 Skillnad mellan tematisk undervisning, 

temaarbete och ämnesintegrering  

6.4.1 Tematisk undervisning 

Tidigare forskning styrker vad som framkom under intervjuerna om att tematisk 

undervisning är en typ av ämnesintegrering där alla ämnen i så stor utsträckning som 

möjligt ska ingå under temaramen (Loughran, 2005; Nilsson, 2007). Enligt vad 

lärarna ansåg ska dessa teman vara långa perioder, helst minst en termin, medan 

tidigare forskning anser att de också kan vara kortare. En gemensam tanke mellan 

Dovreborg och Pramling (1988) och Loughran (2005) samt lärare som arbetar med 

tematisk undervisning är att undervisningen ska vara kopplad till elevernas vardag 

och eget perspektiv. Nilsson (2007) talar om att tematisk undervisning inte är 

beroende av läromedel, vilket inte berördes under någon av intervjuerna. Det ansågs 

under intervjuerna att tematisk undervisning planeras i samarbete mellan alla lärare i 

arbetslaget, vilket Arfwedson och Arfwedson (1983) benämner som 

”Lärarlagsmodellen”. Det framkom att undervisningen kopplar ihop kursplanernas 

innehåll med elevernas förförståelse och att elevinflytandet främst gällande 

arbetssättet, hur- delen, är stort, vilket även framkom av tidigare forskning 

(Doverborg & Pramling, 1988; Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987; Loughran, 

2005; Nilsson, 2007). Eget arbete nämndes vara vanligt förekommande i tematisk 

undervisning, något som bland andra Kullberg (2004) ställer sig kritisk till eftersom 

hon anser att det är svårt för eleverna att utveckla en metakognitiv förmåga genom 

det.  

 

6.4.2 Temaarbete 

Under intervjuerna framkom att temaarbete är fördjupningar i ett ämnesområde där 

integrering av ämnen inte är nödvändig, men kan förekomma mellan ett fåtal ämnen. 

Vilket är till stor del är samma definition som Nilsson (2007) anger. Det ansågs i 

intervjuerna att temaarbete såsom ”Skogen”, precis som tematisk undervisning, kan 

utgå från elevernas vardagserfarenheter. Detta påpekar även Bobis & Handal (2004) 

är möjligt och det kan exempelvis vara problem- eller relationsorienterade 

temaarbeten som Nilsson (2007) nämner. Skillnaden är dock att tematisk 
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undervisning genomsyrar en längre period och inte grundar sig i endast ett eller ett 

fåtal ämnen som temaarbete gör, vilket kan liknas vid Arfwedson och Arfwedsons 

(1983) ”Ämnesmodell” eller Nilssons (2007) skolämnesorienterande tema. 

 

6.4.3 Ämnesintegrering 

Ämnesintegrering ansågs under intervjuerna vara när minst två ämnen kopplas ihop, 

vilket kan ske när som helst under en lektion eller i stora teman. Det kan ske utan 

tematisk undervisning eller temaarbete. Enligt Andersson (1994) handlar det om att 

koppla ihop delar av ämnen till en helhet som elever förstår. Vilket det i intervjuerna 

framgick är fallet av ämnesintegrering endast om den sker i den tematiska 

undervisningen och i vissa fall även i temaarbete. Dock är förmodligen lärares tanke 

med ämnesintegrering alltid att den ska visa samband för eleverna. 

 

6.5 Sammanfattning 

Diskussionen visar att både de intervjuade lärarna och tidigare forskning har 

övervägande del lika synsätt på både hur tematisk undervisning ska byggas upp och 

vilka för- respektive nackdelar som finns med den. Det är tydligt att de lärare som 

inte ser fördelar väljer att inte arbeta så. De viktigaste fördelarna tycks dock vara att 

eleverna lättare får en helhet, alltså ser ett samband, och att de har stort inflytande på 

undervisningen. Både enligt lärarna och tidigare forskning är tidsbrist och att ha 

samma synsätt i arbetslaget en stor svårighet. Vissa lärare pekar dock särskilt på 

nackdelen att bedömningen är svår i undervisningsformen. Förmodligen kan dock 

den tematiska undervisningen anpassas så att bedömningen genom den nya 

läroplanen, Lgr-11, (Skolverket, 2011) inte blir för svårt. Det mesta handlar om att 

vilja och pröva sig fram till det sätt som fungerar för en själv som lärare och som 

motiverar och skapar så bestående kunskap som möjligt för eleverna.  

Vad gäller skillnaden mellan tematisk undervisning, temaarbete och 

ämnesintegrering är de intervjuade lärarna överens med varandra. Även den tidigare 

forskningen är samstämmig, bortsett från att ämnesintegrering poängteras tydligare 

ha med förståelse av samband mellan ämnena att göra.  
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6.6 Metoddiskussion 

Den valda metoden, kvalitativa intervjuer, anses ha givit ett relevant resultat kopplat 

till undersökningens syfte och frågeställningar, vilket uppfyller dess validitet. 

Eftersom missivbrevet, (Bilaga 1), skickades till olika arbetslag fick lärare med olika 

arbetssätt chans att delta i intervjun, vilket stärker resultatets reliabilitet och minskar 

risken att svaren bygger på intervjuarens åsikter. Vad som skulle kunna ses som 

negativt är att endast en rektor blev kontaktad, då tillförlitligheten kunde ha ökat 

ännu mer om lärare på skilda skolor intervjuats och om fler än fem lärare intervjuats 

(Patel & Davidsson, 2011; Kihlström, 2009). På grund av att lärarna var relativt 

upptagna med betygssättning och utvecklingssamtal så skedde de flesta intervjuerna 

under deras halvtimmasraster. Detta var inte helt optimalt eftersom det då fanns en 

viss tidspress och intervjun blev lite påskyndad, vilket i sin tur kan ha gjort att 

lärarna inte hann säga precis allt vid varje fråga. Troligtvis har detta dock inte 

påverkat själva helhetsbedömningen av resultatet. Att alla de intervjuade lärarna 

samtyckte till inspelning av intervjuerna var en stor fördel för reliabiliteten då 

tolkningen av resultatet blev trovärdigt (Kihlström, 2009). 

 

6.7 Förslag för vidare forskning 

På grund av de intervjuade lärarna som såg tematisk undervisning som en nackdel, 

på grund av att för mycket fokus ligger på hur- delen istället för varför- delen, alltså 

bedömningen, väcks tankar om att undersökningar och forskning bör göras om 

huruvida Lgr-11 (Skolverket, 2011) underlättar eller förhindrar möjligheten att 

undervisa tematiskt. Alltså bör vidare forskning om hur läroplanen bäst utnyttjas i 

tematisk undervisning föras. 

 

6.8 Pedagogiska implikationer 

Undersökningen roll för kommande yrkesroll är att lärare kan få en förstärkt säkerhet 

gällande hur undervisningen kan läggas upp och genomförande av arbetsområden, 

genom att undersökningen ger en bild av för- respektive nackdelar av tematisk 

undervisning samt skillnader mellan några undervisningsformer. 
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Bilaga 1. – MISSIVBREV 

 

Tematisk undervisning – Lärares arbete, samt syn på för- respektive 

nackdelar, med undervisningsformen 

 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare arbetar med tematisk 

undervisning samt vilka för- respektive nackdelar lärare anser att det finns med att 

arbeta med tematisk undervisning. Dessutom är syftet att reda ut om lärare anser att 

det finns några skillnader mellan tematisk undervisning och ämnesintegrering.  

 

Förfrågan om deltagande 

Jag undrar om du kan tänka dig att delta i min undersökning. Om du samtycker, 

kontakta mig på någon av kontaktuppgifterna nedan. Förfrågan har skickats till dig 

och fem andra lärare på din arbetsplats. Jag kontaktade först rektorn och framförde 

mina önskemål och han gav förslag på bland andra ditt namn.  

 

Hur undersökningen går till 

Undersökningen ska bestå av intervjuer med verksamma lärare. Om de intervjuade 

samtycker så kommer intervjuerna spelas in för att underlätta transkribering. Jag 

kommer att besöka lärarna på deras arbetsplatser, för att deras arbetsdag ska 

påverkas så lite som möjligt av medverkan. 

 

Fördelar 

Fördelar med att delta är att du får chans att reflektera över din egen undervisning. 

Efter att uppsatsen har sammanställts har du chans att ta del i resultatet och 

resultatdiskussionen och på så vis få en utvecklad insyn i hur andra lärare lägger upp 

sin undervisning.  

 

Hantering av data och sekretess 

Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Jag tar 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2012) forskningsetiska principer om 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

 

Information om studiens resultat 

Om de intervjuade önskar så kommer sammanställningen av undersökningen skickas 

till dem för godkännande innan den publiceras. Den färdiga undersökningen kommer 

publiceras på webbplatsen digitala vetenskapliga arkivet, DiVa, och kommer alltså 

att vara tillgänglig på internet för allmänheten.  
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Frivillighet 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas av dig utan att orsak 

behöver ges. Om så blir fallet kommer samtliga uppgifter från intervjun att förstöras. 

Du kan när som helst kontakta mig om du vill avbryta medverkan eller har några 

frågor om undersökningen. Kontaktuppgifter finns nedan.  

 

Ansvariga 

Student 

Kristin Karlsson 

Tel: 073-8132954 

E-mail: kk22fd@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Andreas Fröberg 

Tel: 073-7227026 

E-mail: andreas.froberg@lnu.se 

 

mailto:kk22fd@student.lnu.se
mailto:andreas.froberg@lnu.se
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Bilaga 2. – SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Samtyckesformulär 

Jag har fått ta del av information gällande undersökningen och jag har fått chans att 

ställa frågor och fått dem besvarade.  

Jag samtycker till deltagande i studien och förekommande behandling av mina 

personuppgifter. 

 

Underskrift:   Datum: 

 

_____________________________ _________________
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Bilaga 3. – INTERVJUFRÅGOR 

 

1. I vilken/vilka årskurser undervisar du? 

 

2. Hur arbetar du med tematisk undervisning?  

 

3. Vad ser du för fördelar med att arbeta med tematisk undervisning?  

 

4. Vad ser du för nackdelar med att arbeta med tematisk 

undervisning? 

 

5. (Om läraren säger att den inte arbetar tematiskt): Integrerar du 

ändå ämnen med varandra? (utan att kalla det för ett bestämt tema) 

Hur? 

 

6.  Vad anser du är skillnaden mellan tematiskt arbete, temaarbete 

och ämnesintegrering?  
 

 
 

(Eventuella följdfrågor: Hur uppfyller du målen i styrdokumenten 

genom tematisk undervisning? Hur tror du att eleverna upplever 

tematisk undervisning?) 

 

De flesta svar kan utvecklas med följdfrågan ”Varför”?  

 

 

 

 

 


