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Abstract         
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                                                                                                              Antal sidor: 35 

 

 

Vårt övergripande syfte har varit att utifrån vår litteraturstudie undersöka hur lärare ser på 
arbetssättet temaarbete. Vi ville få en inblick i hur och varför man arbetar med tematiskt 
arbete i grundskolans tidigare år, årskurs 1-6, och vad lärare i skolan har för uppfattningar och 
erfarenheter om arbetssättet. Som forskningsmetod har vi använt oss av en kvalitativ 
forskning genom intervjuer för att få trovärdiga och innehållsrika svar. För att vi skulle få en 
tydligare bild av tankarna bakom det tematiska arbetssättet har vi studerat delar av 
pedagogikens historia samt följt det tematiska arbetet genom läroplanerna fram tills idag. Det 
finns arbetssätt som har funnits med i alla läroplaner och som även finns med i arbetssättet 
temaarbete och de är: elevinflytande, ämnesövergripande, åldersintegrerat och olika 
undervisningskonstellationer. Dessa begrepp är genomgående i vårt arbete gällande både 
teorin och undersökningen. I vår undersökning intervjuade vi aktiva lärare om vad de har för 
syn på temaarbete. Lärarna var överens om vilka förutsättningar som behövs för att arbeta 
tematiskt och de menar att de viktigaste förutsättningarna är tid för planering, dokumentation 
och utvärdering. Lärarna upplevde att förutsättningarna för det tematiska arbetet har 
förändrats till det sämre och det har gjort det svårare att arbeta tematiskt i skolan på grund av 
den nya läroplanen Lgr11. De menar att den är väldigt styrande och att man inte enbart kan 
lägga tid på planering utan att det är mycket runt om just undervisningen i klassrummet. Det 
finns fördelar och nackdelar med alla arbetssätt, men genom granskning av arbetssättet 
temaarbete ser vi det som en användbar metod som gynnar fler elever än missgynnar.    

 

Nyckelord: Temaarbete, Tematiskt arbete, Lgr11, Elevinflytande, Ämnesövergripande, 
Åldersintegrerat, Undervisningskonstellationer 
___________________________________________________________________________
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1. Inledning  

Vi är två studenter som läser till lärare för grundskolans tidigare år och ”brinner” för 

läraryrket. Vi påbörjade vår utbildning hösten 2009 och tar examen i januari 2013. Vi har 

under vår utbildning studerat olika pedagogiska synvinklar och något som vi tycker har varit 

speciellt intressant är hur kunskap kan förmedlas med hjälp av olika arbetssätt, genom ett 

tematiskt arbete. Vi tycker att det är svårt att förmedla kunskap utifrån enbart ett arbetssätt, då 

vi av erfarenhet vet att alla människor är olika och lär sig på olika sätt. Detta är något som vi 

har fastnat för och vill vidareutveckla genom att undersöka arbetssättet temaarbete i 

grundskolans tidigare år, årskurs 1-6. Vi anser att tematiskt arbete är ett bra undervisningssätt 

och att det ger möjlighet till att involvera flera arbetssätt. Vårt mål som blivande lärare är att 

alla elever ska få vara delaktiga i sin skolgång och vi tycker det är viktigt att eleverna ska få 

vara med och bestämma över undervisningen för att kunna utvecklas kunskapsmässigt. 

Eleverna ska, enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

Lgr11, ha rätt till att utvecklas utifrån deras förutsättningar, både kunskaps- och 

personlighetsmässigt (Lgr11).  

Alla är olika och lär sig på olika sätt. Skolan måste se varje enskild individ som den är och 

utgå ifrån deras erfarenheter i undervisningen. Skolan har en skyldighet att:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11:8). 

Vi anser att det är viktigt med en varierad undervisning för att den ska passa alla elever. Vi 

vill belysa att alla elever ska få den undervisning de behöver och vi tror att de kan få detta 

genom att arbeta tematiskt. Vid ett tematiskt arbete involveras flera arbetssätt i 

undervisningen, så som att skapa elevinflytande, arbeta ämnesövergripande, åldersintegrerat 

och med olika undervisningskonstellationer. Utifrån de här olika metoderna blir det naturligt 

ett varierat arbetssätt. Vi kan stärka våra tankar om tematiskt arbete med hjälp av författaren 

Jan Nilsson, då han menar att tematiskt arbete handlar om att arbeta ämnesövergripande och 

eleven kan få en helhet av det aktuella ämnet. Han menar också att temats huvudämne ska ha 

en koppling till elevernas erfarenheter och deras kunskapsnivå samt att man kan använda sig 

av olika material i undervisningen än det traditionella med läroböcker (2007).  
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Elever lär sig av varandra, det är något vi av erfarenheter har lagt märke till och vi tror därför 

att elever har nytta av att arbeta åldersintegrerat, då man arbetar mellan årskurserna genom ett 

gemensamt arbetssätt och anpassar kunskapsnivåerna utifrån eleverna. Vid åldersintegrering 

kan flera klasser arbeta tillsammans eller blanda elever från olika klasser. På så sätt integreras 

alla elever och blir delaktiga i undervisningen. Lärarna får på så sätt dela upp undervisningen 

mellan varandra, vilket leder till ett ämnesövergripande arbetssätt.   

I detta arbete anser vi att området tematiskt arbete utgår både ifrån teoretiskt och praktiskt 

synsätt. Fokus ligger på hur man kan arbeta med temaarbete och varför man använder sig av 

det. Vi kommer att genom litteratur och vetenskapliga artiklar finna teorier om temaarbete. Vi 

kommer sedan utifrån det intervjua aktiva lärare i årskurs 1-6 på flera skolor om hur de ser på 

detta arbetssätt. Utifrån både de teoretiska och praktiska delarna hoppas vi att vi får en bra 

sammanfattning om hur tematiskt arbetssätt används i skolans undervisning.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med detta arbete är att vi vill få en inblick i hur och varför man arbetar med 

tematiskt arbete i grundskolans tidigare år, årskurs 1-6. Vi vill veta vad lärare i skolan har för 

uppfattningar om arbetssättet temaarbete.  

 

• Vad har grundskolelärare för uppfattning om tematiskt arbete? 

• Vad har grundskolelärare för erfarenheter av att arbeta tematiskt och vilka möjligheter 

och hinder finns det inom arbetssättet? 
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2. Litteraturbakgrund  

Detta kapitel kommer att handla om hur det har sett ut i skolans verksamhet under de senaste 

50 åren. Kapitlets början kommer att handla om historiken bakom temaarbete från det år då 

den första läroplanen Lgr62, läroplan för grundskolan 1962, trädde i bruk. Därefter behandlas 

läroplanerna från år 1962 och framåt om vad de har haft för inverkan på dagens skola. Det har 

också funnits teoretiker som har haft betydelse för skolans utveckling och arbetsformer i 

tematiskt arbete och teoretikerna är John Dewey och Lev Vygotskij. Vidare diskuteras 

begreppet temaarbete utifrån olika författares tankar om arbetsformen som sedan har kopplats 

till den aktuella läroplanen, Lgr11. I tematiskt arbete kommer begreppen elevinflytande, 

åldersintegrerat, ämnesövergripande och undervisningskonstellationer upp och dessa förklaras 

ingående om vad de innebär och vad de har för betydelse i skolans undervisning. Författare 

ser både möjligheter och hinder med temaarbete och dessa kommer att synliggöras i slutet av 

kapitlet. 

2.1 Historik 

Den första läroplanen trädde i bruk år 1962 och redan då talades det om en varierad 

undervisning och det finns fortfarande med i dagens aktuella läroplan, Lgr11. I Läroplanen 

från år 1962 skulle skolundervisningen förespråka vissa principer som eleverna skulle få 

möjlighet att ta del av. Undervisningen ”[…] skulle präglas av Motivation, Aktivitet, 

Konkretion, Individualisering och Samarbete” (Hartman, 2005:52). Dessa principer har 

funnits med sedan den allra första läroplanen och finns fortfarande kvar i dagens läroplan, 

Lgr11, men de är mer utvecklade.  

En annan läroplan som har haft stor betydelse i skolundervisningens utveckling är Läroplan 

för grundskolan 1980, Lgr80. I den läroplanen uppkom begreppet och arbetssättet temaarbete, 

då man ansåg att skolan skulle vara ett centrum för samarbete mellan olika personer i skolans 

verksamhet. Lgr80 syftade till att eleven skulle få vara som den är och att olikhet var något 

positivt. Den fokuserade också på att eleven skulle få utveckla en självständighet och ta eget 

ansvar. Skolan ansåg att dessa förmågor kunde utvecklas genom att man samarbetade med 

andra, vilket resulterade i att man arbetade tematiskt (Lgr80). I Lgr80 finns ett avsnitt som 

handlar om olika arbetssätt, där bland annat tema har en central funktion. Genom att arbeta 

tematiskt blir det en samlad undervisning som är betydelsefull för både lärare och elever. 



 

8 

 

Temaarbete bygger på elevinflytande, åldersintegrering, ämnesövergripande, samarbete och 

individuellt arbete (Lgr80). Dessa arbetssätt finns fortfarande kvar i skolans undervisning.   

2.2 Pedagogiska teoretiker 

2.2.1 John Dewey – en reformpedagog  

John Dewey (1859-1952) var en betydelsefull reformpedagog som har haft en stor inverkan i 

framställningen av läroplanerna, framförallt Lgr80, och i skolans undervisning. Hans tankesätt 

och filosofi kan kopplas till arbetssättet temaarbete. Han införde begreppet ”learning by 

doing” som på svenska kan översättas till att man lär sig genom att göra, ett så kallat praktiskt 

arbete. Det här praktiska undervisningssättet leder till att eleverna blir mer aktiva och skapar 

sig en bild av hur verkligheten är och ser ut (Doverborg & Pramling, 1988). Sven Hartman 

tolkar Deweys uppfattningar om temaarbete som att lärande sker på olika sätt, vilket idag 

tyder på ett varierat arbetssätt som ger en befästande kunskap hos varje individ. Dewey 

stärker fyra arbetssätt som man kan koppla till tematiskt arbete. Dessa är elevinflytande, 

ämnesövergripande, åldersintegrering och olika undervisningskonstellationer (2005).  

2.2.2 Vygotskij – pedagogisk teoretiker 

Lev Vygotskij (1896-1934) är en viktig teoretiker för pedagogikens utveckling och hans 

pedagogik riktar sig mot att undervisningen ska vara varierad. Han menar att lärande är något 

som sker hela tiden i olika sociala sammanhang. Vikten av lärandet ska fokuseras på vad man 

lär sig istället för om man lär sig (Säljö, 2010).  

Roger Säljö stärker Vygotskijs tankar om att människor utvecklas tillsammans med andra och 

att man bildar sin karaktär genom samspel. En central del i elevernas utveckling är att 

kommunikationen blir en länk mellan dem och deras omgivning (2010). ”Språket är vår 

partner i det mesta vi gör” (Säljö, 2010:187). Elevers lärande sker i vardagliga situationer i 

relation med andra och genom samspel skaffar eleverna sig en inre bild och erfarenheter om 

det verkliga livet (Lindqvist, 1999). 

 

 

 



 

9 

 

För Vygotskij gäller det att skapa riktiga förbindelser mellan världen och 

barnets erfarenheter och skapa samband mellan hans tankar och handlingar. 

Att utmana elevernas tänkande och ge redskap för ett vetenskapligt 

förhållningssätt tycks vara Vygotskijs viktigaste ambition (Lindqvist, 

1999:139). 

Utifrån både Deweys och Vygotskijs teorier kan man få en djupare förståelse för hur man 

använder olika undervisningssätt i skolan, där temaarbete har en viktig betydelse för elevernas 

inlärning.  

2.3 Begreppet temaarbete 

Vid tematiskt arbete utgår man ifrån ett valt ämne som man sedan fördjupar sig i på olika sätt. 

Man behöver vid ämnesval utgå ifrån elevernas verklighetsbild och deras idéer och 

funderingar (Doverborg & Pramling, 1988). Det valda ämnet behöver vara väl genomtänkt 

eftersom att det omfattar många kunskapsmässiga delar. Vid val av tema ska man även utgå 

ifrån varje enskild individs nivå och elevanpassa undervisningen. Som lärare behöver man ha 

god kunskap om det aktuella temat och vara väl förberedd vid dess aktiviteter. Eftersom 

temaarbete kan vara ett omfattande arbete kräver det att man har goda tidsramar. När man 

arbetar tematiskt under en längre tid ger det möjlighet att upprepa undervisningen på flera sätt 

så att alla elever får möjlighet att stärka och befästa sin kunskap (Doverborg & Pramling, 

1988). 

Efter val av ämne behöver man fördjupa sig i vilka kunskaper eleverna behöver befästa och 

utveckla utifrån läroplanen. De behöver veta vad som förväntas av dem vid arbetets gång och 

detta styrs av skolans läroplan och dess kursplaner (Nilsson, 2007). Enligt Dave Putwain m.fl. 

finns det tre strategier för tematiskt arbete. Den första är att syftet med arbetet bygger på den 

lokala läroplanen och det som är aktuellt för skolan och samhället. Genom att utgå ifrån 

elevernas verklighet förväntas de att vara mer motiverade för sitt lärande. Den andra strategin 

handlar om att man ska minska den traditionella undervisningen med läroböcker och läxor i 

ett specifikt ämne och istället samverka mellan olika ämnen och på så sätt kan man använda 

flera inlärningsmetoder. Sista strategin lägger fokus på samarbete mellan elever, antingen vid 

par- eller grupparbeten, som kan öka elevernas prestation eftersom att man gör något 

gemensamt och alla blir delaktiga (2011).  
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Vid planering av undervisningen är det viktigt att låta eleverna vara involverade och ta ansvar 

för sina uppgifter och utifrån det planera, genomföra och utvärdera de tematiska aktiviteterna 

(Doverborg & Pramling, 1988). Det står tydligt med i läroplanen att elevinflytande är ett 

viktigt uppdrag som skolan har. 

”Skolans mål är att varje elev: 

- successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan” (Lgr11:15). 

Läraren ska: 

- ”utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 

arbete i skolan” (Lgr11:15). 

- ”tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen” (Lgr11:15). 

Doverborg & Pramling anser att skolan borde minska den traditionella undervisningen, där 

man bara undervisar ett ämne i taget och att man vid temaarbete ska arbeta 

ämnesövergripande för att få en helhetsbild och större förståelse (1988). I ämnesövergripande 

arbeten kan man väva in olika ämnen och arbetssätt i undervisningen (Doverborg & Pramling, 

1988). Vid ämnesövergripande kan man bland annat arbeta med bild, laborativt arbete, 

forskning, skönlitteratur, rollspel och elevtexter. Detta ger ett varierat arbetssätt då eleverna 

får arbeta både teoretiskt och praktiskt (Nilsson, 2007). Detta kan man se i den nya 

läroplanen, Lgr11, där det står att skolan ska ”[...] ge utrymme för olika kunskapsformer och 

skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” (Lgr11:10). Skolan ska 

också låta eleverna få pröva olika uttrycksformer både praktiskt och teoretiskt för att få en 

varierad kunskap (Lgr11).  

Vid tematiskt arbete kan det vara till fördel att arbeta åldersintegrerat, då flera klasser/ 

årskurser kan arbeta tillsammans. I verksamheten kan man gemensamt inrikta sig på ett 

specifikt tema och tillsammans, flera klasser, arbeta med temat i den huvudsakliga 

undervisningen (Doverborg & Pramling, 1988). Det finns olika sätt man kan arbeta på, så som 

enskilt, par eller i grupp. Vid de olika konstellationerna arbetar man på flera sätt och genom 

det befäster eleverna varierad kunskap om det aktuella ämnet (Nilsson m.fl., 2008).  
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Inom det tematiska arbetet ingår dessa ovanstående arbetssätt som är elevinflytande, 

ämnesövergripande, åldersintegrerat och olika undervisningskonstellationer. Alla dessa har en 

bred koppling till temaarbete. För att kunna genomföra flera olika arbetssätt behöver lärare ha 

kunskap i ämnet och aktivt kunna locka eleverna till lärande (Dewey, 2004). 

2.3.1 Elevinflytande 

Det är viktigt att eleverna får ta eget ansvar i skolan för att kunna utvecklas personligt och ta 

ställning för sina egna handlingar. Genom att eleverna får ta mer ansvar i skolan leder det till 

nyfikenhet och en ökad vilja att inhämta kunskap (Korpela, 2004). Det står tydligt i 

läroplanen att elevinflytande ska ha en central verkan, då eleverna ska finna sin egenart som 

leder till att de kan delta i samhällslivet utifrån deras personliga ansvar (Lgr11).  

Vidare säger läroplanen att läraren ska: 

- ”[…] organisera och genomföra arbetet så att eleven successivt får fler och större 

självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar” (Lgr11:14).  

- ”utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 

arbete i skolan” (Lgr11:15). 

- ”tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen” (Lgr11:15).  

Mauno Korpela menar att vid elevinflytande får eleverna förutsättningar för lärande, de 

utvecklar på så sätt sin kreativa och sociala sida. Genom att eleverna får ta ansvar för sin 

utbildning utvecklas en större självkänsla och deras motivation ökar (2004).  

2.3.2 Ämnesövergripande 

Ämnesövergripande handlar om att integrera flera ämnen till en gemensam undervisning och 

på så sätt har man möjlighet till att arbeta mer varierat i skolan (Doverborg & Pramling, 

1988). Begreppet ämnesövergripande har funnits i skolan sedan man började arbeta tematiskt 

på 1980-talet. Tematiskt arbete och ämnesövergripande går hand i hand och 

utvecklingsbehovet med ämnesövergripande är att ge eleverna en helhetssyn och ett samband 

mellan olika ämnen. I tematisk undervisning där man utgår ifrån olika ämnen kan eleverna 

överföra sin kunskap till sina erfarenheter och koppla det till verkligheten (Jönsson, 1998).  
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I läroplanen står det:  

”läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven: 

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Lgr11:14). 

Vid ämnesövergripande menar Karolina Österlind att det blir ett samband i arbetet mellan de 

aktuella ämnena. Elevens egna kunskaper främjas under detta arbetssätt då det är anpassat till 

elevernas tankesätt (2006). 

2.3.3 Åldersintegrerat   

Under de senaste åren har det blivit vanligare med åldersintegrerade klasser och syftet med att 

arbeta åldersintegrerat är att skapa samordning mellan flera verksamheter, ge ökade 

möjligheter i undervisningen, ge eleverna stimulans på sitt sociala och känslomässiga plan 

samt att gynna deras kunskapsmässiga inlärning (Sundell, 1995). 

Tanken bakom åldersintegrering är att eleverna ska få möjlighet att dela med sig av sina 

kunskaper och färdigheter till andra, träna deras samspel med andra samt att stärka deras 

ansvarstagande. Vid åldersintegrering i klassrummet brukar två eller flera elever från olika 

klasser arbeta tillsammans. Vanligtvis arbetar lågstadiet (årskurs 1-3) tillsammans och 

mellanstadiet (årskurs 4-6) ihop (Sundell, 1995). Vid åldersintegrerade möten samtalar 

eleverna om deras sätt att se världen. Genom att kommunicera med andra utvecklar man en 

känsla för respekt, genom att lyssna på varandra, samt att ställa frågor och argumentera för 

sina åsikter (Nilsson m.fl., 2008).  

När olika föreställningar om världen möts, uppstår en kunskapsutveckling 

utifrån en helhetssyn som resulterar i insikter, som barnet själva kommer fram 

till. Insikterna, som ser olika ut för olika barn, finns förankrade i hela gruppen 

oberoende av ålder (Nilsson m.fl., 2008:24).  

Ett uppdrag som skolan har som berör åldersintegrering är att; ”[E]tt ömsesidigt möte mellan 

de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas 

utveckling och lärande” (Lgr11:10).  



 

13 

 

2.3.4 Undervisningskonstellationer   

Inom skolan kan man arbeta med olika undervisningskonstellationer, så som individuellt, par 

och i grupp. Dessa bygger på ett varierat arbetssätt och kan anpassas och användas i olika 

undervisningssammanhang. Vid val av konstellation utgår man ifrån vad man vill undersöka 

eller arbeta med samt vilken undervisningsmetod man har tänkt använda sig av (Nilsson, 

2007). De här konstellationerna är viktiga att använda sig av och ska ses som något naturligt i 

undervisningen och det ger bäst resultat om man varierar dem (Nilsson m.fl., 2008). 

Vid individuellt arbete arbetar eleverna självständigt för att utvecklas kunskapsmässigt. 

Arbetsuppgifterna är anpassade till varje enskild individ och det sker en kommunikation 

mellan lärare och elev och alla elever blir på så sätt sedda (Nilsson m.fl., 2008). Individuellt 

arbete ses som något viktigt i läroplanen då många mål syftar till detta. Det står att skolans 

uppdrag är att eleverna efter sin grundskolegång kan: ”[…] använda sig att ett kritiskt 

tänkande och självständigt formulera stormpunkter grundade på kunskaper och etiska 

övervägande” (Lgr11:13). Genom att eleverna får arbeta individuellt skaffar de sig kunskap 

som de senare kan förmedla och använda i exempelvis undervisningskonstellationen 

pararbete. I pararbete krävs det att båda eleverna kan tillföra något till varandra för att det ska 

bli ett meningsfullt lärande (Arfwedson, 1992).  

När man arbetar i grupp arbetar man tillsammans med en uppgift och därmed har man ett 

gemensamt undervisningsinnehåll. Antingen genomför man en aktivitet gemensamt under 

hela processen eller delar man upp arbetet i gruppen och dessa delar sammanställs sedan till 

något gemensamt (Nilsson m.fl., 2008 och Hämäläinen & Vähäsantanen, 2011). Ett vanligt 

inslag vid samarbete är att eleverna får en gemensam förståelse, en mening och kunskap om 

det aktuella ämnet och detta skapar en expertis i gruppen. Eleverna får dela sina tankar, lyssna 

på andra och komma fram till gemensamma mål, som i sin tur kan leda till en större förståelse 

i gruppen (Hämäläinen & Vähäsantanen, 2011).  

I läroplanen, Lgr11 står det skrivet att undervisningen ska formas till en mångsidig 

läroprocess där eleverna ska samspela med varandra och ta del av varandras likheter och 

olikheter. Skolans uppdrag handlar om att eleverna ska få möjlighet att arbeta enskilt och 

samarbeta med andra. Detta är något som eleverna även har som ett mål att uppnå, då 

”[S]kolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: kan lära, utforska och 
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arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin förmåga” 

(Lgr11:13).  

2.4 Möjligheter och hinder med temaarbete 

Tematisk undervisning ses ofta som en möjlighet i skolan, där man får intrycket att det är ett 

problemfritt pedagogiskt område, men så är inte alltid fallet. Även om man involverar 

eleverna och utgår ifrån deras erfarenheter och intresse kan man hamna i svårigheter när man 

arbetar tematiskt (Nilsson m.fl., 2008).  

2.4.1 Hinder 

När man arbetar med temaarbete behöver man, som sagt, utgå ifrån elevernas erfarenheter och 

tankar för att kunna bygga upp ett meningsfullt och undersökande tema som kan kopplas till 

elevernas verklighet (Hartman, 2005). Korpela anser att ett hinder med tematiskt arbete kan 

vara att lärare inte vågar släppa den traditionella undervisningen med läroböcker, vilket gör 

att det är svårt att utgå ifrån elevernas intresse och erfarenheter. Han menar att lärarna är 

rädda för att missa viktiga delar i undervisningen när man arbetar tematiskt, bland annat att 

eleverna inte får möjlighet att uppnå målen i läroplanen under läsåret (2004). Nilsson anser att 

det är en metod som kan kräva en hel del material, vilket för många lärare ses som något 

problematiskt då skolan inte alltid ekonomiskt har tillgång till flera material (Nilsson, 2007). 

Ett annat hinder är att tematiskt arbete kräver mycket tid och arbete av lärarna såsom 

planering, genomförande och utvärdering av undervisningen (Nilsson m.fl., 2008). 

En inre påfrestning för eleverna är att de inom undervisningskonstellationerna par och grupp 

kan känna sig otillräckliga med att de inte presterar lika bra som sina klasskamrater och 

känner på så sätt en rädsla inför aktiviteterna. Vid grupparbete är det viktigt att eleverna utgår 

ifrån gemensamma mål och arbetar för att få ett resultat som alla kan känna sig nöjda med. 

Om inte detta finns med i ett grupparbete kan eleverna antingen känna sig underlägsna 

gentemot sina klasskamrater eller kan någon i gruppen få övertag och bli dominant (Putwain 

m.fl., 2011).  

Vid tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt kan det vara svårt att få en tydlig struktur i 

undervisningen på grund av att det är flera ämnen som involveras och kursplaner som ska 
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ligga till grund. Detta blir dock inget hinder om man har ett gemensamt innehåll i de ämnen 

man tänkt använda i sitt tema (Doverborg & Pramling, 1988). 

2.4.2 Möjligheter  

Tematiskt arbete kan man arbeta med på olika sätt och det skapar möjligheter för både elever 

och lärare. När man arbetar tematiskt blir undervisningen sammanhängande då man arbetar 

med flera ämnen på olika sätt och det gör att det blir en helhet i undervisningen och eleverna 

slipper avbryta lektionen för att byta ämne. Detta gör också att eleverna kan fokusera på 

undervisningen istället för att behöva ändra sitt tänkande inom olika ämnen (Nilsson, m.fl., 

2008).  

En möjlighet vid tematiskt arbete är att eleverna får möjlighet att använda sig av olika 

arbetssätt. Undervisningen behöver inte styras av läromedel, som är vanligt förekommande i 

traditionell och ämnesuppdelad utbildning, utan lärarna får möjlighet att tänka utanför 

undervisningens ramar (Nilsson, m.fl., 2008). 

Vid åldersintegrering får eleverna möjligheter att skapa relationer utanför den egna klassen 

och det gör att de får kontakt med elever från andra årskurser, klasser och stadier (Sundell, 

1995). Vid möte med andra elever ”[…] ökar möjligheterna till utbyte av kunskaper och 

färdigheter, till social träning och ansvarstagande samt till omsorg och stimulans” (Sundell, 

1995:17). 

2.4.3 Sammanfattning  

Arbetsformen temaarbete användes i skolan under 1980-talet då den också sågs som ett viktigt 

arbetssätt i den dåvarande läroplanen Lgr80. I den ansågs det att temaarbete var ett centrum 

för samarbete mellan elever i undervisningen. De båda teoretikerna Dewey och Vygotskij har 

i sina teorier om undervisningens utseende undersökt arbetsformen samarbete och har på så 

sätt kommit fram till att det ger möjligheter för ett stimulerande lärande. Dewey anser att 

lärande sker på olika sätt och att använda sig av olika arbetssätt ger eleverna möjlighet att 

utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Liknande tankar hade Vygotskij då han ansåg 

att lärandet sker i sociala sammanhang och att man bildar sin karaktär genom samspel. De här 

tankesätten kan kopplas till tematiskt arbete och det är ett inslag i dagens skola då man 

använder sig av flera olika arbetssätt som elevinflytande, ålderintegrering, ämnesövergripande 
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och olika undervisningskonstellationer i undervisningen. De här olika arbetssätten ger alla 

elever möjlighet till ett lärorikt lärande eftersom att undervisningen utformas efter elevernas 

förutsättningar. Alla elever lär sig på olika sätt och det gör att ett varierat arbetssätt blir en 

möjlighet för lärande. Tematiskt arbete ses inte alltid som något positivt utan det finns också 

hinder med att arbeta med detta arbetssätt.  
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3. Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att handla om tidigare forskning om tematiskt arbete. Den forskning 

som vi idag kan läsa om koncentrerar sig specifikt på skolor och lärare som använder det som 

en arbetsform i sin undervisning. Forskningen utgår ifrån tidigare undersökningar där man 

behandlat olika arbetssätt inom temaarbete. Eftersom att det inte finns någon större forskning 

om helhetsbegreppet temaarbete har undersökningarna istället fokuserat på arbetssätten 

elevinflytande, ämnesövergripande, åldersintegrering och undervisningskonstellationer. 

Det är svårt att hitta ny forskning om begreppet tematisk arbete. Den forskning och de 

undersökningar som finns idag fokuserar på specifikt en lärare eller klass som har använt 

temaarbete i sin undervisning. Det är svårt att sammanfatta vad tematiskt arbete innebär då 

lärare arbetar på olika sätt och utgår ifrån sin egen undervisning. Det finns olika syn på 

begreppet och detta gör att det inte finns någon vidare teori om hur, vad och varför detta 

arbetssätt används. Temaarbete är ett arbetssätt som man arbetade med kontinuerligt under 

80-talet vilket leder till att teorier om tematiskt arbete är ungefär 20-30 år gamla och är svåra 

att tillförlita sig på eftersom att samhället och skolan har förändrats. Vid fördjupning av 

begreppet temaarbete kan man idag hitta ny och relevant forskning om hur undervisningen 

kan utformas. Arbetssätten elevinflytande, ämnesövergripande, åldersintegrerat och de olika 

undervisningskonstellationerna kan kopplas till tematiskt arbete och är begrepp som det finns 

forskning om. 

Gunvor Selberg skriver om reformpedagogen Deweys syn på elevinflytande. I Deweys analys 

av samspelet mellan människor kommer han fram till att ett praktiskt genomförande av en 

aktivitet ger eleverna mer kunskap till skillnad mot att de endast får ta del teoretisk kunskap 

(1999). Selberg har utifrån en undersökning om elevinflytande kommit fram till att eleverna 

måste vara delaktiga i planeringen och genomförandet av undervisningen för att innehållet i 

den ska bli intressant och ses som något värdefullt för dem. Om eleverna inte får inflytande i 

undervisningen skapas en passivitet hos dem. Vid val av undervisning anser vissa lärare att 

eleverna inte är mogna för att ta ansvar vilket gör att undervisningen blir lärarstyrd och inget 

elevinflytande sker (1999). Tidigare var eleverna bara involverade i planeringen av sådant 

som inte berörde undervisningen, exempelvis planering av skolans aktivitetsdagar. Numera 

ska eleverna enligt läroplanen, Lgr11, ha inflytande i både undervisningen och skolans övriga 
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verksamhet. Enligt en undersökning Mia-Marie Sternudd-Groth har gjort har hon kommit 

fram till att om eleverna får ta ansvar i skolan kan de bli delaktiga i planeringen av 

undervisningen. Eleverna kan på så sätt se ett sammanhang i klassrummet med att kunna 

anpassa aktiviteten till det aktuella kunskapsområdet (2005). Enligt studier som Selberg har 

gjort visade det sig att elevinflytande är viktigt för elevernas kunskapsutveckling och utifrån 

det kan sedan lärarna se vilket arbetssätt som främst främjar eleverna i undervisningen (1999).  

Att arbeta ämnesövergripande kan enligt tidigare forskning ses som ett relevant arbetssätt när 

man arbetar med begrepp som är omfattande. Om man arbetar med ett specifikt begrepp inom 

endast ett ämne kan det bli svårt för eleverna att få en verklighetsbild över begreppet. Vid 

ämnesövergripande undervisning får eleverna möjlighet att utveckla ett sammanhang mellan 

teori och praktik samt hur olika begrepp förhåller sig till varandra. Österlind anser att 

ämnesövergripande är något naturligt i skolans undervisning och har enligt studier visat att 

man behöver arbeta med flera ämnen tillsammans för att eleverna ska få ett sammanhang och 

skapa sig en förståelse (2006). Birgitta Sandström har enligt ett forskningsprojekt tagit del av 

olika lärares tankar om ämnesövergripande. Vissa lärare anser att det inte är ett bra arbetssätt 

då de enbart vill fokusera på ett ämne i taget medan andra inte kan tänka sig att använda 

någon annan undervisningsform i sitt klassrum. Hon påstår att de lärare som arbetar 

ämnesövergripande har god samarbetsförmåga och arbetar gärna tillsammans med sina 

kollegor medan de som fokuserar på ett ämne i taget arbetar själva i klassrummet. En slutsats 

man kan dra är att en skola som har ett öppet klimat där kollegor kan dela med sig av sina 

erfarenheter till andra leder till att skolan kan arbeta med gränsöverskridande undervisning 

och aktiviteter. Med gränsöverskridande undervisning menas med att man kan arbeta både 

över ämnesgränserna och mellan olika årskurser och klasser (2005). 

Forskare har olika tankar om åldersintegrerad undervisning. Vissa tyder på att blanda elever i 

olika åldrar stärker och utvecklar dem medan andra resultat talar för att arbetssättet 

missgynnar elevers inlärning i skolans undervisning. Knut Sundell menar att åldersintegrerad 

undervisning ska utveckla eleverna både känslomässigt och socialt (2002) där eleverna ska 

ges möjlighet till att uppnå läroplanens mål (Andræ, 1991). En teoretisk förklaring till hur 

eleverna utvecklas socialt är att de får inta olika roller i klassrummet, där eleven först kan vara 

den svaga i klassrummet som får ta hjälp av klasskamraterna medan i nästa stund vara den 

som har kunskapen och hjälper andra (Sundell, 2002). Enligt forskning som Sundell har tagit 



 

19 

 

del av menar han att både föräldrar och elever är mer negativa till att arbeta åldersintegrerat, 

än lärare, på grund av bristande arbetsro och att eleverna inte får den kunskapsmässiga hjälp 

de behöver. Undervisningen bör utgå ifrån varje elevs förutsättningar och vara anpassad till 

varje enskild individ och det är viktigt att läraren planerar och organiserar undervisningen så 

att den passar alla elever. Detta behövs för att det ska vara en tillfredställande miljö för 

eleverna i en åldersintegrerad grupp (Sundell, 1995).  

”Lärande är inte enbart förenat med ålder, utan med innehåll och kunskap” (Williams m.fl., 

2000:14). Det vill säga att man behöver arbeta med flera arbetssätt för att bli berikad på 

kunskap. Redan på 1900-talet talade John Dewey om begreppet samarbete och att det skapar 

goda och betydelsefulla relationer mellan människor. Forskningen talar om att elever lär av 

varandra, då det sker en spridning av kunskap samt att de utvecklar sin samarbetsförmåga vid 

möte med andra. Vid samarbete delar elever sina verklighetsuppfattningar med andra 

människor och på så sätt skapar de sig en innebörd och förståelse. Forskare har också kommit 

fram till att elever fungerar bra i grupp (Williams m.fl., 2000) och att de behöver arbeta 

tillsammans för att lära sig att visa hänsyn till varandra så att de kan få en trygg 

undervisningsmiljö (Sternudd-Groth, 2005). En annan undersökning som har gjorts i skolan 

visar att elever som undervisar varandra genom grupparbeten skaffar sig djupare teoretiska 

kunskaper än de elever som endast blir undervisade av läraren (Williams m.fl., 2000). Det 

finns också undersökningar som visar på att eleverna behöver arbeta individuellt för att de 

inte ska känna sig stressade. När de arbetar individuellt kan de arbeta i sin egen takt och 

samtidigt befästa liknade kunskap som sina klasskamrater då man oftast arbetar med liknande 

uppgifter i det gemensamma ämnet (Sundell, 2002).  

3.1 Sammanfattning  

Det är svårt att hitta ny forskning om arbetssättet temaarbete medan det finns ett stort urval av 

forskning om de olika arbetssätten som temaarbete omfattar så som elevinflytande, 

ämnesövergripande, ålderintegrerat och olika undervisningskonstellationer. Forskningen som 

finns om temaarbete är ungefär 20-30 år gammal och är på så sätt inte helt tillförlitlig. För 30 

år sedan var detta arbetssättet en undervisningsform i läroplanen och har idag utvecklats till 

olika arbetssätt inom begreppet. Undersökningarna om arbetsmetoden elevinflytande har 

kommit fram till att eleverna måste få vara delaktiga i undervisningen för att det ska bli ett 

intressant lärande. Undersökningar visar att tidigare fick eleverna bara ha inflytande över 



 

20 

 

sådant som inte hade med undervisningen att göra medan idag får de vara delaktiga i både 

planering och genomförande av undervisningen. Vid ämnesövergripande undervisning har 

forskare kommit fram till att arbetsmetoden gynnar elevernas förståelse och de skapar sig ett 

sammanhang för olika begrepp. En skola med ett öppet klimat ger möjligheter för en varierad 

undervisning då man kan arbeta ämnesövergripande men även åldersintegrerat. Utifrån de 

undersökningar forskare har gjort om åldersintegrering har de kommit fram till olika resultat 

beroende på vilket tankesätt de har haft. Ett tankesätt är att eleverna skaffar sig olika roller i 

klassrummet och på så sätt skapas det en social kompetens hos varje elev som är viktigt för 

deras personliga utveckling. Detta arbetssätt kan också missgynna en del elever då de inte får 

möjlighet att utveckla den kunskap de behöver, eftersom att kunskapsnivåerna kan skilja sig 

mellan olika elever. När man arbetar med åldersintegrering och ämnesövergripande 

undervisning kan eleverna delas upp i mindre grupper. De kan arbeta i par, grupp eller 

individuellt. Enligt forskning lär eleverna sig av varandra och genom att samarbeta i par eller 

grupp skapas det en trygghet och elevernas lärande utvecklas. Det kan också vara en fördel 

för eleverna att få arbeta individuellt då de kan arbeta i sin egen takt och på så sätt befästa 

kunskap. 
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4. Metod  

Detta kapitel kommer att handla om vår undersökning om arbetssättet temaarbete utifrån 

begrepp gällande vårt område. Här nedan behandlas intervjuprocessen om hur den har sett ut 

och fungerat, val av undersökande metod och de berörda intervjupersonerna inom ämnet. De 

fyra etiska kraven kommer också att tas upp då de är viktiga att ta del av vid undersökningar.  

4.1 Val av metod 

Vi ansåg att kvalitativ forskningsmetod var den mest passande metoden för vår undersökning 

då vi ville få personliga uppfattningar från lärare om vad de tycker om tematiskt arbete. 

Utifrån denna metod kunde vi utförligare undersöka vad lärare tycker och tänker om tematiskt 

arbete och det gav oss möjlighet att ge följdfrågor som skapade en djupare förståelse. Vid 

kvantitativ metod, så som enkät, anser vi att vi inte hade fått ut samma djuphet i frågorna och 

misstolkningar hade kunnat ske. Tematiskt arbete är ett omfattande område och det gör att det 

är svårt att förmedla rätt perspektiv på frågorna och svårt att få lättolkade svar.  

 

I vår undersökning om tematiskt arbete använde vi oss av hermeneutisk forskning genom 

intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide. Med detta menas att det är en tolkningsbar 

intervju, där vi ska skapa en förståelse och mening för vad intervjupersonen förmedlar utifrån 

vår teoretiska bakgrund och våra tankar (Patel & Davidson, 2011). Hermeneutisk forskning 

bygger på att de svar man vill undersöka är ingående och fördjupade för att man lättare ska 

kunna få ett verkligt perspektiv. Resultatet kan man få fram genom att göra intervjuer med 

personer som är kunniga inom ämnet som man vill undersöka (Bryman, 2011). Vi intervjuade 

lärare som är väl insatta i arbetssättet temaarbete för att få en djupare förståelse för begreppet 

och dess innebörd. I en intervju ingår både intervjuaren och intervjupersonen i en muntlig 

dialog där man vill få fram intervjupersonens berättelser och kunskaper i ämnet. I en 

kvalitativ och semistrukturerad intervju utgår man ifrån en intervjuguide där man har öppna 

frågor och där följdfrågor kan ställas för att skapa en röd tråd i samtalet (Bryman, 2011). Vi 

var tydliga vid uttalande av frågorna och våra nedskrivna frågor tillsammans med våra 

följdfrågor skapade ett sammanhang i intervjun, vilket gjorde att vi fick trovärdiga och 

innehållsrika svar. Efter intervjutillfället följde vi upp det intervjupersonen förmedlat genom 

transkribering. Detta tycker Alan Bryman är en viktig del i processen (2011).  
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4.2 Urval 

Vi studerar till lärare för grundskolans tidigare år, årskurs 1-6, och valde att intervjua lärare 

som arbetar inom denna åldersgrupp och som är insatta i arbetssättet temaarbete. Vi har varit 

på tre olika skolor och intervjuat tio grundskolelärare. Intervjuerna har genomförts enskilt, i 

par och i ett arbetslag på sex personer, där alla har olika erfarenheter av tematiskt arbete och 

arbetat olika länge i skolan. Skolorna och lärarna valdes utifrån vilket arbetssätt de använde 

sig av i undervisningen. Vi ville ta del av de skolor som var mest positiva till att arbeta 

tematiskt. Vi använde oss av ett målstyrt urval som innebär att man medvetet väljer relevanta 

personer för det ämnet man ska undersöka (Bryman, 2011). Vi kontaktade rektorerna på alla 

skolor i en mellanstor kommun i södra Sverige via mail. Utifrån det fick vi därefter svar om 

de arbetade med tematiskt arbete. Detta urval gjorde vi för att vi lättare ville få kontakt med 

ett mindre antal lärare som var relevanta för vårt undersökningssyfte. Detta kan man även 

kalla ett snöbollsurval då man kontaktar en respondent för att sedan få kontakt med ytterligare 

passande respondenter (Bryman, 2011). Rektorerna på skolorna blev väl informerade om 

studien och vi önskade få lärare som var insatta i ämnet temaarbete. Vi tog mailkontakt med 

de lärare som rektorerna rekommenderade oss att kontakta. I mailet till de berörda lärarna 

informerade vi dem om vår kommande intervju. I samband med att vi sökte intervjupersoner 

fick vi ett förslag om en skola i en närliggande kommun som har tematiskt arbete som profil. 

Detta väckte nyfikenhet hos oss och vi ansåg att det kunde vara en viktig källa för att få 

relevant information om hur temaarbete fungerar i dagens skola. Vi tog kontakt med rektorn 

på den aktuella skolan och en lärare på denna skola var intresserad av att bli intervjuad via 

mail, eftersom att det var svårt för oss att ta oss till den skolan för en muntlig intervju.  

4.3 Genomförande 

Vid utformning av vår semistrukturerade intervjuguide (Bilaga 1) utgick vi ifrån vårt syfte 

och våra frågeställningar tillsammans med vår litteraturbakgrund. Vi försökte göra frågorna 

vad, hur och varför så öppna som möjligt för att få en djupare inblick i vad intervjupersonen 

hade för tankar och erfarenheter om tematiskt arbete och även för att intervjun skulle 

innehålla personliga svar. Detta är något som Bryman stärker som en viktig del i 

intervjuprocessen (2011). Intervjufrågorna skickades ut via mail i god tid före 

intervjutillfället, för att intervjupersonerna skulle få en inblick i vad intervjun skulle handla 
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om. I samband med intervjufrågorna fick de också ett informationsbrev om intervjun (Bilaga 

2), där vi bland annat förklarade deras rättigheter utifrån etiska kriterier. Vid intervjutillfällena 

spelade vi sedan in våra samtal för att få en djupare förståelse av lärarens berättelse och att vår 

tolkning av intervjupersonens svar skulle bli trovärdigt. De muntliga intervjuerna har 

genomförts på respektive skola där läraren arbetar och intervjuerna har i genomsnitt tagit 40 

minuter. Intervjupersonen som intervjuades via mail hade en vecka på sig att svara på våra 

frågor, detta för att hen skulle få möjlighet till att reflektera över frågorna och ha tid till att 

skriva utförliga svar.  

4.4 Bearbetning av material 

Efter intervjutillfällena transkriberade vi varje intervju för sig utifrån våra ljudinspelningar av 

intervjuerna. Våra intervjupersoner fick sedan möjlighet att ta del av sammanställningen av 

deras intervju och om de ville ändra något innan vi sammanställde resultatet med teorin fick 

de möjlighet till det. Intervjupersonerna var nöjda med resultatet av sin intervju och ville inte 

ändra något i sammanställningen av resultatet. När vi sammanställde resultatet sorterade vi 

lärarnas uppfattningar utifrån likheter och olikheter de hade om temaarbete. Dessa delade vi 

sedan upp i olika rubriker för att urskilja teorin och vad lärarna hade sagt. Slutligen gjorde vi 

en djupare analys av resultatet och teorin.  

4.5 Trovärdighet 

Vi har fått ett trovärdigt resultat utifrån att vi har valt relevanta intervjupersoner i vårt urval 

som är väl insatta i ämnet temaarbete. Eftersom att vi har använt oss av kvalitativ forskning 

som omfattar djupgående intervjuer kan man enligt Bryman bedöma att materialet vi har fått 

in är relevant (2011). Det trovärdiga resultatet bygger också på att intervjupersonerna har 

arbetat med tematiskt arbete under olika tidsperioder och på olika sätt och därför representerar 

de ett brett läraromfång inom skolan. Våra intervjupersoner har fått ta del av det 

sammanställda resultatet och det gör också att trovärdigheten av undersökningen blir hög 

(Bryman, 2011). De skolor vi har besökt är av varierande storlek gällande elevantal och miljö, 

vilket visar på att det finns likheter och skillnader med att arbeta tematiskt på olika skolor.   



 

24 

 

4.6 Etiska kriterier 

De etiska kriterierna innehåller fyra huvudkrav som bygger på information-, samtyckes, - 

konfidentialitets- och nyttjandekravet som man utgår ifrån när man gör en kvalitativ 

undersökning. Informationskravet innebär att intervjupersonen får information om intervjuns 

syfte, hur den ska gå till väga och vad den kommer att användas till. Intervjupersonen har 

under hela intervjun möjlighet att avbryta om den så önskar. Ett annat etiskt kriterium är 

samtyckeskravet där personen i fråga har möjlighet att själv välja om hen vill vara med i 

undersökningen och på vilket sätt den vill delta. Intervjupersonen ska inte behöva känna sig 

förtryckt om den väljer att avstå och det är upp till intervjuaren att få intervjupersonen att 

känna en trygghet. Konfidentialitetskravet är att intervjupersonen ska få vara anonym i sitt 

deltagande vilket innebär att vi som intervjuare har tystnadsplikt om sådant som inte rör 

intervjuns resultat. Intervjuaren har sekretess om intervjupersonen och måste förvara 

undersökningsmaterialet oåtkomligt för obehöriga. Intervjun ska vara så pass öppen att 

intervjupersonen inte kan identifieras utifrån vad den har sagt. Det sista etiska kriteriet 

handlar om nyttjandekravet. Det innebär att det insamlade forskningsmaterialet endast får 

användas under forskningsprojektet och intervjupersonen har rätt till att få ta del av den 

slutliga intervjusammanfattningen (Forskningsetiska principer, 2002).  

 

Dessa etiska kriterier fick intervjupersonerna ta del av i informationsbrevet som vi skickade ut 

om intervjun samt att vid intervjutillfället tog vi upp intervjupersonens rättigheter gällande 

intervjun.   

4.7 Metodkritik 

Ett problem som kan uppstå vid kvalitativ forskning är att det är svårt att tolka 

intervjupersonen på ett korrekt sätt utifrån de svar den ger. Vi har inte stött på detta då vi har 

använt oss av relevanta intervjufrågor och varit uppmärksamma och ställt följdfrågor. De 

frågor som vi använt i intervjuguiden kan vi nu i efterhand se att dem har varit relevanta då vi 

har fått sammanhängande intervjuer och passande svar som vi har haft nytta av i vår 

sammanställning. 
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Vi intervjuade ett arbetslag på sex personer samtidigt och nu i efterhand ser vi det som en 

nackdel då vi inte har fått ut så innehållsrika svar som vi önskat. Intervjuerna blev inte 

personliga därför att de inte tog för sig, vilket gjorde att det var svårt för oss att veta om de 

höll med sina kollegor eller om de inte hade något svar på frågan. Vi ser det som en osäkerhet 

i gruppen för att de inte kunde läsa av varandra och de hade svårt att veta när det var deras tur 

att tala.   

 

Vi ser det som en fördel att göra intervjuerna på intervjupersonens arbetsplats då vi har 

möjlighet att få en inblick i hur de arbetar på skolan utifrån deras lokaler och miljön. ”Att 

utföra interjuver på informanternas arbetsplats kan alltså ge helhetsintryck, upplevelser och 

informationer som kan bilda en värdefull bakgrund både för intervjuerna och för den 

efterföljande analysen” (Widerberg, 2002:106).  

 

Intervjun som genomfördes via mail kan ha gett missuppfattningar vid sammanställning av 

resultatet eftersom att vi inte har tagit del av personens ordval och icke verbala språk så som 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är därför svårt för oss att avgöra om svaren är ärliga och 

personliga. Vid muntlig intervju ser man hur personen reagerar och om det är något som är 

oklart genom deras icke verbala språk, därför blir de intervjuerna mer trovärdiga (Bryman, 

2011). 
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5. Resultat och analys 

Detta kapitel är en sammanställning av begreppet temaarbete och dess olika arbetssätt utifrån 

vad lärarna på skolorna har för uppfattningar och vad forskare och teoretiker vet om det 

tematiska arbetssättets innehåll. Lärarnas uppfattningar om temaarbete har tillsammans med 

teorin analyserats utifrån likheter och skillnader. Vi kommer att namnge våra intervjupersoner 

med intervjunummer (1-4). 

I vår undersökning har vi intervjuat grundskolelärare med varierande ålder och erfarenheter 

inom läraryrket. De har läst olika lärarutbildningar och har på så sätt olika inriktningar inom 

ämnen och årskurser. Intervjupersonernas skolor har alla en liknande vision då de har språket 

i centrum. De flesta av lärarna berättade att ämnet svenska genomsyrar hela verksamheten och 

för att eleverna ska kunna skapa sig ny kunskap behöver de ha en språklig förståelse. 

Skolorna vi har gjort undersökningar på har ett eller flera arbetslag beroende på elevantal och 

deras arbetslag är uppdelade mellan årskurs F (förskoleklass)-3 och 4-6. De flesta av lärarna 

arbetade enskilt i sitt klassrum och undervisade ensamma i de flesta ämnena. Lärarna menade 

att man ibland samarbetar mellan olika klasser och ämnen och det beror på lärarens 

ämneskunskap och arbetstid. I de praktiska ämnena så som idrott, slöjd, hemkunskap och 

musik ansvarade en ämneslärare för det specifika ämnet.  

5.1 Temaarbete 

Utifrån studiens resultat har vi sett att lärare och forskare ser arbetssättet temaarbete på 

liknande sätt. Lärarna och forskarna beskriver temaarbete som ett varierat arbetssättet där man 

bland annat arbetar ämnesövergripande. 

 

Det är ett ämnesövergripande arbete kring ett område, temat hjälper eleverna 

att se helheten på ett helt annat sätt än om man styckar upp ämnena. Att se 

sammanhang är viktigt (Intervju 4, 2012-12-06). 

 

Enligt Doverborg & Pramling behöver elever fördjupa sig inom flera ämnen för att de ska få 

en bild av verkligheten (1988). Nilsson stärker lärarnas tankar om att arbetssättet temaarbete 
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också innebär att det ska vara en frihet med att man själv kan välja arbetsformer och vad 

undervisningen ska innehålla (2007).  

 

De lärare som vi har intervjuat har olika erfarenheter om tematiskt arbete. En del har arbetat 

med större teman då flera klasser och ämnen har varit involverade, medan andra har arbetat 

med temaarbete i sin egen klass med enbart några ämnen. Tanken bakom arbetssättet är att 

eleverna ska få arbeta både praktiskt och teoretiskt för att kunna få en större förståelse och 

skapa sig en helhet. Det kan vara att man arbetar praktiskt med de estetiska ämnena så som 

bild, musik eller använda sig av laborativt arbete med tillverkning av olika material. I de 

teoretiska ämnena kan eleverna få arbeta med forskning, skriva egna texter eller använda sig 

av skönlitteratur (Nilsson, 2007). 

 

Intervjupersonerna anser att eleverna får en helhet genom att arbeta tematiskt och att deras 

intresse för lärande ökar. Detta kan ske genom att de bland annat får använda sig av flera 

sinnen genom en varierad undervisning. Detta är något som stämmer överens med vad 

Putwain m.fl. anser, då de menar att om eleverna får en verklighetsbild av ett ämne/ begrepp 

ökar deras motivation och de blir nyfikna på lärandet (2011). Om eleverna får en helhet av 

lärandet och arbetar tematiskt anser flera av våra intervjupersoner att eleverna lättare kan 

uppnå målen i läroplanen eftersom att allt som skapar sammanhang och helhet ökar 

förståelsen. Vid tematiskt arbete menar en lärare att eleverna kan få en ”aha-upplevelse”, då 

de får använda sin tidigare kunskap istället för att bara ”trycka in” ny. Lärarna menar att 

undervisningen behöver vara varierad och på sätt även innehålla traditionell undervisning för 

att vissa elever ska kunna befästa kunskap och få förståelse för olika ämnen.  

 

Vi måste presentera ett smörgåsbord av olika sätt att lära sig saker på 

(Intervju 1, 2012-12-04). 

 

Enligt Dewey ska man vid val av tema själv som lärare vilja arbeta med det och vara väl 

påläst och insatt i ämnena för att kunna locka eleverna till ett lustfyllt lärande (2004). En 

lärare menar att tematiskt arbete ger eleverna lust och glädje att lära.  
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Det viktigaste för att eleverna ska lära sig någonting är en inspirerande 

lärare. Om vi, som lärare, tycker att något är roligt att arbeta med så kan vi 

locka eleverna till nyfikenhet och lärande (Intervju 1, 2012-12-04).  

 

Läraren behöver utgå ifrån elevernas erfarenheter, tidigare kunskap och varje enskild individs 

nivå för att skapa en nyfikenhet till lärandet (Doverborg & Pramling, 1988). 

5.2 Förutsättningar 

Intervjupersonerna var överens om att den viktigaste förutsättningen för tematiskt arbete är att 

det finns samarbetsvilliga kollegor. De menade att man antingen kan arbeta flera klasser och 

årskurser tillsammans och utifrån det planera undervisningen eller att man arbetar enskilt men 

att det finns kollegor som kan stötta en i arbetet. En annan förutsättning de var överens om var 

att det var viktigt att det fanns tid för planering av temat. Doverborg & Pramling tar upp att 

det behöver finnas tid vid tematiskt arbete för att det är ett omfattande arbete. Eleverna 

behöver tid för att kunna upprepa och få möjlighet till att befästa och stärka den nya 

kunskapen (1988). 

Det tar tid men det är värt det (Intervju 2, 2012-12-04). 

Ett par lärare anser att det är viktigt med utrymme och lokaler vid tematiskt arbete, då de 

menar att det är en förutsättning för lärande. De tycker att det är viktigt att kunna dela upp 

eleverna och detta kräver utrymme. De anser även att det inte ska vara allt för många elever i 

ett och samma klassrum utan att man kan dela upp eleverna och arbeta i mindre grupper för 

att de ska få möjlighet att utvecklas. 

5.3 Elevinflytande 

När eleverna får vara delaktiga och reflektera över sin egen inlärning utvecklas deras lärande 

och det stärker deras självförtroende. Vid tematiskt arbete menar en lärare att man bland annat 

kan låta eleverna få hitta på egna räkneexempel som kan vara ett komplement till läroboken i 

matematik. En annan lärare menar också att eleverna kan hitta på egna uppgifter i andra 

ämnen och på så sätt får eleverna mer inflytande i undervisningen. Korpela stärker lärarnas 

uppfattningar då han menar att det är viktigt att eleverna får ta ett eget ansvar i skolan och 

över sin undervisning för att utvecklas som person (2004).  
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Samtliga intervjupersoner använder sig av elevinflytande i sin undervisning, fast olika mycket 

och på olika sätt. Alla medger att de bestämmer arbetsområde och tema och utifrån det får 

eleverna sedan dela sina tankar om hur och vad de vill få kunskap om. En lärare menar att 

man som lärare bör vara lyhörd på elevernas önskemål för att varje elev ska få möjlighet att 

uppfylla läroplanens mål. En annan lärare menar att elevinflytandet beror på elevernas ålder 

och mognad. Det kan vara svårt för yngre elever att veta vilka arbetssätt de kan använda sig 

av i undervisningen och de blir osäkra när de får möjlighet att vara delaktiga i planeringen. 

Doverborg & Pramling menar att det är viktigt att man utgår ifrån varje individs nivå vid 

temaarbete och att man anpassar undervisningen efter elevernas behov och ålder (1988). 

5.4 Ämnesövergripande 

Arbetssättet ämnesövergripande är vanligt förekommande i undervisningen där man integrerar 

ett eller flera ämnen för att få en fungerande undervisning. 

Livet utanför skolan är inte riktigt så rutigt konstruerat som i skolan, så om 

man stöter på saker i vanliga livet får man lösa det vilken bit det än tillhör. 

Så att arbeta tematiskt är lite mer anpassat till världen utanför (Intervju 2, 

2012-12-04). 

Doverborg & Pramling tyder på att man arbetar ämnesövergripande för att få en variation i 

undervisningen. Det handlar om att lärarna har ett mer valfritt sätt att arbeta på och att man 

integrerar flera ämnen till en gemensam undervisning (1988). Jönsson stärker Intervju 2:s citat 

genom att han menar att man vid tematisk undervisning utgår ifrån olika ämnen och genom 

det kan eleverna koppla sina erfarenheter till verkligheten (1998).  

Ämnet svenska är något som förekommer i de flesta teman och det ses som något viktigt för 

att kunna förstå andra ämnen. Intervjupersonerna talar om att de har arbetat 

ämnesövergripande i de flesta ämnena och vanligtvis förekom blandningen SV/ SO/ NO. De 

talade även om mer ovanligt förekommande ämneskombinationer såsom bild/ matematik, 

svenska/ fysik/ musik och hemkunskap/ teknik. Vi ser utifrån denna uppdelning att det ofta 

förekommer ett praktiskt eller ett estetiskt ämne tillsammans med de traditionella ämnena.  
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En lärare anser att man behöver integrera flera ämnen i undervisningen men det får inte bli för 

mycket så att det svämmar över. Hen menar att det gäller att begränsa sig men ändå att ta in 

det aktuella i varje ämne. 

5.5 Åldersintegrerat 

Intervjupersonerna talar om att de alla har arbetat åldersintegrerat och att de då arbetade flera 

årskurser tillsammans med ett specifikt tema. Tre av våra intervjuskolor har arbetat med att 

åldersintegrera hela skolan under ett läsår, annars arbetar de ofta i kombinationerna F-3 och 4-

6. 

Dels är det så härligt att blanda klasser i de olika åldrarna och att det ger så 

mycket att låta dem större eleverna visa dem mindre (Intervju 1, 2012-12-

04). 

Knut Sundell menar som vi nämnt ovan att tanken med åldersintegrering är att eleverna ska få 

möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och färdigheter till andra, träna deras samspel 

med andra samt att deras ansvarstagande ökar. Vidare skriver han att ett vanligt 

förekommande arbetssätt vid tematiskt arbete är att man arbetar årskurserna 1-3 och 4-6 

(1995). Genom att blanda elever sker en kommunikation mellan dem och elevernas respekt 

för varandra ökar genom att de får ta del av varandras erfarenheter, åsikter och argument 

(Nilsson m.fl., 2008). 

5.6 Undervisningskonstellationer 

Samtliga intervjupersoner använde sig av de olika undervisningskonstellationerna individuellt 

arbete, par och grupparbete, men vid olika tillfällen. Nilsson menar att man väljer 

elevkonstellation utifrån vad man ska arbeta med samt vilket arbetssätt man tänkt använda sig 

av (2007). Lärarna ser de olika undervisningskonstellationerna som en naturlig variation i 

undervisningen och de är även eniga om att denna variation av konstellationer behövs i 

undervisningen för att eleverna ska få förståelse för lärandet och sedan ha möjlighet att uppnå 

målen i läroplanen. Nilsson m.fl. bekräftar lärarnas tankar då de menar att det ger bäst resultat 

om man varierar individuellt arbete, par- och grupparbete samt att dessa konstellationer ska 

ses som något naturligt i undervisningen (2008). Lärarna menade att det blir mer variation av 
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konstellationerna ju äldre eleverna blir, då eleverna i årskurs 1 inte alltid har fått erfarenhet 

om vilka arbetssätt de kan använda sig av.  

Vid grupparbete menar en lärare att eleverna ofta arbetar individuellt inom en grupp, då de 

har olika uppgifter att lösa men att de stöttar och hjälper varandra i detta. Nilsson m.fl. menar 

att man vid grupparbete antingen gör en gemensam uppgift eller att eleverna arbetar med 

individuella uppgifter inom gruppen. De menar att eleverna hjälps åt under tiden och att 

slutprodukten blir gemensam (2008). Vid tematiskt arbete kan det vara en fördel att arbeta på 

olika sätt och därmed kan man anpassa undervisningen till alla elever. En lärare anser att 

elever som ligger steget före kan fördjupa sig i exempelvis en text för att få en utmaning 

medan en elev som är på god väg kan göra en enkel text men med ett liknande innehåll. 

Vid genomförandet av undervisningen är det viktigt att man anpassar gruppstorleken och 

svårighetsgraden efter elevernas behov, då de har olika kunskaper med sig i bagaget. Intervju 

1 menar att det som lärare är viktigt att vara lyhörd eftersom att alla elever är olika och har 

olika behov. 

Det finns inte ett sätt att utvecklas på, utan det finns många (Intervju 1, 

2012-12-04).  

Nilsson anser att eleverna behöver arbeta varierat och att arbetssättet ska anpassas till 

undervisningssammanhanget. Han menar även att man behöver använda sig av olika 

undervisningskonstellationer i klassrummet för att lärandet ska stimulera alla elever (2007).  

5.7 Möjligheter 

Samtliga intervjupersoner var eniga om att man behöver erbjuda varierande undervisningssätt 

utifrån ett tematiskt arbete för att eleverna ska kunna öka sin förståelse för kunskap och 

lärande. En lärare talar om att eleverna lär sig lättare om de tycker att det de håller på med är 

roligt och hen menar att tematiskt arbete kan uppfylla detta. Nilsson m.fl. stärker lärarens 

tankar då de menar att tematisk undervisning skapar ett varierat arbetssätt och att det ger 

möjligheter för lärande, för både eleverna och lärarna (2008).  

En lärare påstår att det är enklare att hinna med alla förmågor och det centrala innehåll som 

finns i läroplanen genom att arbeta tematiskt. Hen menar att man sparar in tid genom att 
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arbeta på detta sätt och att man inte behöver arbeta med ett ämne var för sig utan att man kan 

integrera flera ämnen och samtidigt ge eleverna den kunskap de förväntas kunna. Nilsson 

m.fl. anser att eleverna får möjlighet att skaffa sig kunskap på flera sätt vid tematiskt arbete. 

Undervisningen behöver inte styras av traditionellt lärande, så som att man arbetar med varje 

ämne var för sig och med de traditionella läromedlen, utan att vid tematiskt arbete får lärarna 

möjlighet att tänka utanför undervisningens ramar (2008).  

Vid tematiskt arbete anser intervjupersonerna att man behöver arbeta ämnesövergripande för 

att skapa ett betydelsefullt lärande för eleverna. Nilsson m.fl. bekräftar lärarnas tankar och 

menar att undervisningen blir sammanhängande vid tematiskt arbete. De anser också att om 

man arbetar med flera ämnen och med varierande arbetssätt skapas det en helhet i 

undervisningen och lektionen behöver inte bli avbruten på grund av exempelvis byte av ämne. 

Vidare menar de att på så sätt kan eleverna enbart fokusera på undervisningen istället för att 

ändra sitt tänkande vid ett nytt ämne (2008).  

5.8 Hinder 

De lärare som vi har intervjuat samtycker att läroplanen, Lgr11, ses som ett hinder för att 

arbeta tematiskt, då man enbart mäter elevernas kunskapsutveckling och att man bara vill 

”mata in” ny kunskap.   

Det har tagit oerhört mycket tid att implementera den nya läroplanen. Vi 

känner oss nästan jagade kan man säga av allt som ska matas in fram till och 

med trean som vi ska ha gjort och det är ju mycket svårare att få in tema än 

att bara ta arbetsområdena rakt av och den tiden har inte funnits. Temaarbete 

passade bättre till den förra läroplanen, Lpo94. Nu är det mycket hårdare 

styrt, det är mera fyrkantigt och att du ska! Lgr11 binder upp dig som lärare 

(Intervju 1, 2012-12-04).  

Begreppet temaarbete var en central del i skolan under 1980-talet, då begreppet fanns med i 

den dåvarande läroplanen Lgr80. I Lgr80 stod det att man skulle arbeta med en varierad 

undervisning och med olika arbetssätt i skolan, så som tematiskt (Lgr80). På senare tid har 

läroplanen, Lgr11, utvecklats och lärarna menar att den har blivit mer strikt och att man är mer 

styrd som lärare jämfört med när man arbetade utifrån de två före detta läroplanerna, Lgr80 

och Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
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1994. Detta är något som forskarna inte har gjort undersökningar om vilket gör att vi inte kan 

finna någon teori om det.  

Enligt intervjupersonerna kan det vid ämnesövergripande vara ett hinder att en del ämnen 

”glöms bort” medan andra blir mer centrala. Det gäller som lärare att vara observant på vilka 

ämnen man använder i sin undervisning eftersom att det är viktigt att man arbetar med alla 

ämnen. En lärare menar att det är vissa saker man måste hinna med enligt läroplanen, Lgr11, 

som gör att man inte kan arbeta tematiskt. Korpela tar upp detta i sin text, där han skriver att 

lärare känner att de inte kan släppa den traditionella undervisningen på grund av att de är 

rädda för att förlora viktiga kunskapsdelar. Han menar att lärare kan känna en oro över att 

eleverna inte får möjlighet till att uppnå målen i läroplanen (2004).  

En lärare anser att temaarbete inte passar alla elever, speciellt om det är en orolig klass. 

Sådana klasser kan behöva struktur med att exempelvis arbeta varje ämne var för sig. En 

annan lärare instämmer och tillägger att man som lärare behöver utgå ifrån elevgruppen vid 

planering. Hen ser det som ett hinder om man har en klass som inte kan anpassa sig till 

varierade arbetssätt. Doverborg & Pramling menar att det kan vara svårt att få en tydlig 

struktur i arbetssättet temaarbete eftersom att det är flera ämnen som involveras och olika 

kursplaner som ligger till grund för arbetet i skolan (1988). En lärare anser att temaarbete är 

något som inte passar alla elever utan det kan behöva finnas en struktur i undervisningen. 

Österlind menar bland annat att vid ämnesövergripande kan det vara svårt för vissa elever att 

ta in fakta från flera ämnen och det gör att de inte får någon förståelse för ämnets innebörd 

och har svårt att koppla kunskapen till ett sammanhang (2006).  

Samtliga lärare tycker att lokaler är ett hinder när man arbetar tematiskt. De menar att man 

behöver utrymme för att kunna dela upp eleverna i olika gruppkonstellationer, men denna 

plats finns oftast inte i dagens skolor då det är många elever på en för liten yta.  

En lärare lyfter fram att material är ett stort hinder på deras skola då de anser att man behöver 

det för att kunna arbeta tematiskt. Nilsson bekräftar detta, då han anser att temaarbete är ett 

arbetssätt som kräver mycket material och för att kunna använda arbetssättet krävs en stabil 

ekonomi. Han menar att alla skolor inte har den tillgången och är på så sätt begränsade i sitt 

arbete (2007).  
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Lärarna menar att tiden för planering styr allt vid tematiskt arbete, då de menar att det handlar 

om vad man själv som lärare vill lägga fokus på och känner att man har tid och lust med. 

Däremot ser de inte tiden som något hinder i genomförandet av tematisk undervisning. De 

menar att man kan lägga upp undervisningen på valfritt sätt och på så sätt kan man arbeta med 

något under en längre tid utan att behöva avbryta de pågående lektionerna. Nilsson m.fl. 

stärker lärarnas tankar då de menar att arbetssättet kräver mycket arbete, i både planering, 

genomförande och utvärdering av undervisningen. De anser att lärarna behöver ha en bred 

ämneskompetens och är villiga att lägga ner tid och energi på arbetet vid temaarbete (2008).  

Enligt en lärare kan samarbete mellan elever vara ett hinder, då det kan uppstå maktpositioner 

mellan dem. Det kan vara att någon är drivande i gruppen medan en annan inte tar lika 

mycket plats och detta är något som missgynnar båda eleverna. Putwain m.fl. stärker en 

lärares tankar då han menar att eleverna vid olika gruppkonstellationer kan känna en rädsla 

över att arbeta tillsammans med andra. Eleverna kan känna sig otillräckliga vid arbete med 

andra och att de känner att de inte presterar lika bra som sina klasskamrater. Han menar att det 

är viktigt att utgå ifrån elevgruppen vid planering och att eleverna i gruppen utgår ifrån 

gemensamma mål. Putwain m.fl. menar att om man inte utgår ifrån det blir det ofta någon i 

gruppen som blir underlägsen och någon som blir dominant (2011). 

5.9 Sammanfattning 

Vid tematiskt arbete får alla elever möjlighet till att utvecklas både personligt och 

kunskapsmässigt utifrån sin egen förmåga. Det beror på att det är ett arbetssätt som är varierat 

och går att anpassa för varje individ. Arbetssättet anses utifrån både lärare och forskare vara 

ett fritt arbetssätt där man kan arbeta med ämnesövergripande, åldersintegrerat och olika 

undervisningskonstellationer där eleverna få ha inflytande. Lärare i skolan utgår ifrån ett 

ämnesområde och sedan får eleverna komma med förslag på hur och med vilka arbetssätt man 

kan arbeta med. Detta stärker elevernas självförtroende och en nyfikenhet för lärandet skapas. 

Det är viktigt att man vid ett nytt arbetsområde anpassar undervisningen utifrån varje elevs 

tidigare erfarenheter och kunskapsnivå. Det kan exempelvis vara att man arbetar 

ämnesövergripande för att skapa en helhet i undervisningen och för att eleverna ska få arbeta 

både teoretisk och praktisk. Eleverna kan göra detta tillsammans med andra elever ifrån andra 

årskurser och det är något som lärarna tycker är positivt eftersom att eleverna delar med sig av 

sin kunskap till varandra. När eleverna arbetar åldersintegrerat är samarbete ett bra arbetssätt 
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eftersom att eleverna kommunicerar med varandra. Genom att de kommunicerar sker det ett 

ombyte av erfarenheter och eleverna får möjlighet att argumentera för sina åsikter.  

Lärarna i vår studie ser de olika gruppkonstellationerna individuellt, par och grupparbete som 

något naturligt i undervisningen och att det gynnar elevernas resultat om man blandar de olika 

arbetssätten. Det finns möjligheter och hinder med att arbeta tematiskt. Dessa går in i 

varandra och påverkas av olika faktorer så som elevgrupp, ekonomi, utrymme och kunskap 

för arbetssättet temaarbete, något som ses som en möjlighet för en skola kan vara ett hinder 

för en annan. Samtliga intervjupersoner i vår undersökning ser temaarbete som en möjlighet 

för att skapa ett betydelsefullt lärande och ge eleverna en kunskapsmässig helhetsbild. Ett 

hinder som intervjupersonerna är överens om är den nya läroplanen, Lgr11. De anser att den 

är begränsad då det är mycket kunskap som ska ”tryckas in” hos eleverna på kort tid och de 

behöver bokstavligen utgå ifrån läroplanen för att eleverna ska uppnå målen. De tycker att de 

tidigare läroplanerna var mindre styrda och inte så fyrkantiga som dagens läroplan.  
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6. Diskussion  

Temaarbete är något som vi ser är betydelsefullt i skolans undervisning. Lärare använder sig 

av en varierad undervisning utan att ha det i direkt åtanke. De flera lärare ser inte temaarbete 

som ett arbetssätt, vilket gör att syftet med temaarbete försvinner in i undervisningen. Om 

man inte arbetar tematiskt kan viktiga delar av undervisningen gå förlorad, så som att 

involvera flera ämnen och att använda sig av olika undervisningskonstellationer, som är 

utvecklande för elevers lärande. Vi anser att alla delar inom temaarbete är betydelsefulla att 

arbeta med för att eleverna ska få en helhetsbild och kunna utvecklas till samhällsmedborgare.  

Våra intervjupersoner ser arbetssättet temaarbete som något betydelsefullt då det gynnar alla 

elever på ett eller annat sätt. Vi tolkade att lärarna som vi intervjuade inte arbetade 

kontinuerligt med tematiskt arbete men att de hade erfarenheter av det. Det tematiska arbetet 

kan vara varierande beroende på längd och omfång, men syftar alltid till ett rikt innehåll. 

Huvudsaken är att undervisningen ska stimulera elevernas förståelse för arbetsområdet och att 

de ska få arbeta ämnesövergripande och varierat. Om man använder sig av detta arbetssätt 

som ett komplement till den traditionella undervisningen får man som lärare förhoppningsvis 

grepp om alla elever och en inblick i att varje människa är unik och betydelsefull.  

I början av vårt examensarbete var vi oroliga över att vi inte skulle hitta någon litteratur om 

temaarbete för att det inte fanns någon ny och uppdaterad version av litteraturen utan den var 

20-30 år gammal. Våra tankar började snurra om att temaarbete inte var något aktuellt 

arbetssätt i skolan då vi vet att undervisningen ser annorlunda ut i och med den nya 

läroplanen, Lgr11. I läroplanen, Lgr11, står det skrivet att man ska arbeta med flera arbetssätt 

för att varje individ ska få möjlighet till att skaffa sig den kunskap den behöver. Senare visade 

det sig att litteraturen som vi använde oss av var relevant och att det fortfarande är så i dagens 

skola gällande temaarbete. Vid sökandet av litteratur vidgade vi våra vyer vilket gjorde att vi 

fick en bredd på vårt arbete eftersom att vi även valde att fokusera på olika arbetssätt kring 

tematiskt arbete. Detta har gjort att det resultat vi har kommit fram till kan vara en hjälp för 

andra vid tematiskt arbete eftersom att teori och tankesättet i dagens skola går hand i hand. 

Om teorin och skolans tankesätt hade sett annorlunda ut hade vi fått ett annat resultat och de 

undersökningar vi har gjort hade inte blivit lika meningsfulla. Vi kan dra samma slutsats 

gällande de olika begreppen som temaarbete omfattar. Om vi inte hade tagit del av dessa 
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begrepp hade vi inte haft mycket att undersöka och det hade gjort att vårt resultat hade sett 

annorlunda ut.  

De intervjupersoner som har varit delaktiga i vår undersökning är negativa till den nya 

läroplanen, Lgr11. De anser att den är fyrkantig och är skriven på ett sätt som styr 

undervisningen. För att kunna anpassa undervisningen till alla elever krävs en varierad 

undervisning, eftersom att alla lär på olika sätt. Lärarna menar att den nya läroplanen sätter 

stopp för detta. Samtliga intervjupersoner tycker att staten har för höga krav på skolan 

gällande skolans uppdrag som att dokumentera, bedöma och samtidigt undervisa eleverna. 

Lärarna anser att tiden inte finns till för att enbart kunna fokusera på undervisningen och dess 

planering, utan att det är annat runt omkring som kräver mycket tid. Vi tycker att deras tankar 

är intressanta då vi själva inte ser någon speciell nackdel med den nya läroplanen utan vi 

anser att den är en bra riktlinje som tydligt visar på vad man som lärare ska förmedla till 

eleverna och även på vilket sätt. Den visar tydligt uppdragen som lärarna har och det gör att 

de kan fokusera på hur de kan locka eleverna till lärande genom att utgå ifrån deras 

erfarenheter och intressen. Läroplanen, Lgr11, bygger på att ge möjligheter till en rättvis och 

likvärdig skola, vilket vi tycker är viktigt för alla elever. Vi kan förstå våra skilda tankar 

gentemot lärarnas, eftersom att lärarna har yrkesmässiga erfarenheter och kunskap om hur 

skolans verksamhet fungerar och har fungerat i jämförelse med när skolan styrdes av andra 

läroplaner. Vi som blivande lärare har inte lika mycket erfarenheter och har inte haft 

möjlighet att få inblick i de föregående läroplanerna.  

Ett annat hinder som intervjupersonerna såg var lokalerna i skolan. De menade att det inte 

fanns utrymme till att arbeta tematiskt eftersom att de inte kunde variera undervisningen 

utifrån lokalernas storlek. Lärarna ansåg att man behöver utrymmen för att kunna dela upp 

eleverna, som är en förutsättning för tematiskt arbete, för att få möjlighet att arbeta praktiskt. 

Vi tycker detta är en intressant diskussion då vi inte kan sätta oss in i hur lärarna tänker för att 

det inte finns litteratur som stärker problemområdet. Vi anser att det borde finnas 

undersökningar om utrymmet i skolorna eftersom att elevantalet har ökat de senaste åren och 

att det är problematiskt för skolorna. En anledning till problemet kan vara att mindre skolor 

slås samman med de större samt att det föds mer barn.  

Något som vi har uppmärksammat under hela examensarbetet är de hindren och möjligheterna 

som finns med att arbeta tematiskt och vad vi förstår är det skolans och lärares förutsättningar 
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som avgör om något ses som en möjlighet eller ett hinder. Det som någon lärare ser som ett 

hinder kan ses som en möjlighet för en annan. Detta tror vi beror på deras förutsättningar, så 

som elevgrupp, ekonomi och kunskap för lärande. Enligt detta kan vi dra slutsatser som att det 

inte finns specifika möjligheter eller hinder med temaarbete, utan att det är något som beror 

på läraren och dess omgivning. 

Vi kan se ett sammanhängande tema i samtliga intervjuer då de har liknande erfarenheter, 

tankar och åsikter om undervisningen i skolan och arbetssättet temaarbete. Detta tyder på en 

likvärdig skola där alla utgår ifrån samma grund vid upplägg av undervisningen och detta gör 

att eleverna förhoppningsvis får liknande förutsättningar för lärande. 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt våra erfarenheter av vår skolgång, VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning), 

timvikarie på olika skolor och universitetsstudier har vi lagt märke till att temaarbete är något 

som används som ett arbetssätt i skolans undervisning. När vi började vår planering av 

examensarbetet trodde vi att det skulle vara enkelt att hitta ett passande urval till 

undersökningen men när vi började sökandet av intervjupersoner insåg vi ganska snabbt att vi 

hade fel. I det området som vi sökte intervjupersoner var det svårt att hitta information om 

skolorna och dess vision. Detta gjorde att vi fick kontakta alla skolor inom vårt 

undersökningsområde via mail och hoppades på att vi skulle få svar om hur de arbetade på 

skolorna. Dock var det bara ett fåtal som svarade på vårt mail och som var nyfikna på att delta 

i vår undersökning. Detta gjorde att vårt urval inte blev så stort som vi önskat. Vi har funderat 

kring varför de andra skolorna inte svarade på vårt mail och tankarna kretsar kring att de inte 

hade tid att delta i vår undersökning eller att de inte läste det. Nu i efterhand tänker vi att det 

hade varit bra att få kontakt med alla skolor för att få en inblick i om de kunde ha varit en 

bidragande del i undersökningen.  

Vidare kan vi nu i efterhand konstatera att vi kunde ha haft ett bredare område vid vårt 

sökande av intervjupersoner för att få ett bredare perspektiv på lärares tankar om begreppet 

temaarbete. Vi tänker också att vi hade kunnat kontakta skolorna på annat sätt än mail, då vi 

antingen kunde ha gått ut till rektorerna och berättat om vårt undersökande eller kontaktat de 

via telefon och att vi på så sätt fått ett rakt och snabbare svar. Detta hade dock krävt mer tid 

vilket hade gjort att vi hade haft mindre tid till att fördjupa oss i begreppet temaarbete. Vi 
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valde att kontakta skolorna via mail då vi ansåg att det var en bekvämlighet och att vi sparade 

tid eftersom att vi kände att vi behövde tid till att fokusera på teori och slutligen resultatet och 

analysen. 

Något som också kan ha påverkat vårt resultat av studien är hur rektorn har gjort sitt urval av 

intervjupersoner. Vi skrev i mailet till rektorerna att vi ville ha en eller flera personer som var 

relevanta för vår undersökning gällande syfte och frågeställningar. Vi vet inte hur rektorn har 

gått till väga och hen kan ha gjort ett urval utifrån egna tankar och kriterier. Rektorn kan 

exempelvis ha utgått ifrån lärarnas personligheter och valt en social person för att underlätta 

intervjusituationen.   

6.2 Slutsats 

Processen av vårt examensarbete har gått förvånansvärt bra och vi är nöjda över vårt resultat 

och tillvägagångssätt. Vi har haft stor nytta av att våra tankar har varit densamma som teorin 

samt att resultatet av intervjuerna har stärkt detta, vilket har gjort att vi har fått en relevant och 

djupare förståelse för temaarbete.  

Vi kan utifrån denna undersökning om tematiskt arbete dra en slutsats om att synen på 

temaarbete har sett likadan ut sedan begreppet uppkom på 1900-talet. Lärare och teoretiker 

har fortfarande en liknande syn på hur man kan arbeta med temaarbete och det kommer 

troligen att se liknade ut i framtiden. Med detta vill vi säga att temaarbete är ett varierande 

arbetssätt som ska integreras i skolan och ses som något naturligt istället för att lägga det åt 

sidan och fokusera på andra arbetssätt. Vi anser att lärarna ska ta till vara på det de har och ta 

hjälp av eleverna för att utveckla ett lärorikt och intressant arbetssätt då vi anser att lärare har 

kunskap och flera förutsättningar för att arbeta tematiskt. Slutligen kan tankarna om tematiskt 

arbete kopplas till ett av skolans viktigaste uppdrag, som uttrycks i läroplanen, Lgr11:  

”[S]kolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 

och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella 

värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande 

och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet” 

(Lgr11:10). 
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Vi tycker att det har varit intressant att skriva detta arbete då vi har fått en inblick i hur och 

varför man arbetar med temaarbete i skolan. Arbetet har gett oss nya infallsvinklar gällande 

arbetssättet och vi anser att det saknas viss litteratur om tematiskt arbete. Vi tycker att det 

hade varit intressant med vidare forskning inom arbetssättet temaarbete och vi hade kunnat 

använda oss av andra frågeställningar som hade varit intressanta att undersöka. Vid fortsatt 

forskning om arbetssättet hade vi velat undersöka hur elever ser på arbetssättet temaarbete för 

att få en djupare förståelse för vad de tycker om att arbeta med i skolan och på vilket sätt. Det 

hade också varit intressant att studera elevernas lärande vid tematiskt arbete och om 

arbetssättet påverkar deras lärande på ett positivt sätt. Om det hade funnits en forskning 

bakom lärandet tror vi att val av undervisningsmetod hade påverkats av forskningsresultaten. I 

dagens skola utgår man istället ifrån trender och vad läroplanen eller politikerna förespråkar. 

En annan studie som hade varit intressant att undersöka är att välja en större population av 

lärare och skolor att intervjua. På så sätt hade resultatet blir mer trovärdigt och en generell 

teori om hur skolorna i större allmänhet i hela Sverige arbetar hade kunnat växa fram. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor kring tematiskt arbete 

• Vad har du för utbildning? Vilken inriktning? 

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Vad är er vision på skolan? Har skolan någon speciell inriktning? 

• Hur är fördelningen av personalen i arbetslagen? Ämnen, årskurser, ensam, team? 

• Vad anser du vara tematiskt arbete? 

• Vilka är dina erfarenheter av tematiskt arbete? 

• Vilka är förutsättningarna för att kunna arbeta tematiskt i skolan? 

• Hur arbetar du med tematiskt arbete?  

• Varför använder du dig av tematiskt arbete? 

• Når eleverna lättare målen genom detta arbetssätt? Varför, varför inte? 

• Vad finns det för möjligheter och hinder med att arbeta tematiskt?  

• Hur arbetar eleverna i klassrummet? Individuellt, par, grupp?  

• Hur ser elevinflytandet ut i din undervisning? 

• Arbetar ni ämnesövergripande? Hur och i vilka ämnen? 

• Samarbetar ni mellan årskurserna? Hur?  

• Vad använder du dig av för undervisningsmaterial? 

• Hur lägger du upp undervisningen så att alla elever får en möjlighet att utvecklas?  

• Använder du dig av flera arbetssätt än temaarbete? Vilka?  

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 2  

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser till grundskolans tidigare år. Vi tar examen i januari och 
skriver nu vårt examensarbete som handlar om tematiskt arbete. Vi skulle vilja intervjua dig 
om detta arbetssätt för att vi ska kunna besvara vårt syfte och våra problemformuleringar. 

Vårt syfte med detta arbete är att vi vill få en inblick i hur och varför man arbetar med 
tematiskt arbete i grundskolans tidigare år, årskurs 1-6. Vi vill veta vad lärare i skolan har för 
uppfattningar om arbetssättet temaarbete.  

 
• Vad har grundskolelärare för uppfattning om tematiskt arbete? 
• Vad har grundskolelärare för erfarenheter av att arbeta tematiskt och vilka möjligheter 

och hinder finns det inom arbetssättet? 

Vi kommer att använda din intervju tillsammans med andras för att få en helhetssyn på hur 
man arbetar tematiskt i skolan. Sedan kommer vi att analysera och diskutera era tankar 
gentemot litteraturen. Du kommer att vara anonym i vår undersökning och den kommer 
endast att användas under vår bearbetning av detta examensarbete. Om du av någon 
anledning känner att du inte vill fortsätta intervjun har du rätt till att avbryta när du vill.  

Vi skulle gärna vilja spela in intervjun för att få en djupare förståelse av din berättelse och 
dina åsikter. Vi hoppas att detta är okej, annars får du säga till oss vid intervjutillfället så 
löser vi det på annat sätt. När vi sedan sammanställt din intervju har du möjlighet att få ta del 
av det vi har skrivit och du har rätt att ändra om något tolkats felaktigt av oss.  

Hälsningar 

Amelie Kotkamaa och Mathilda Jonsson 
Linneuniversitetet Växjö 2012 

 

Mail: x   Mobil: x
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